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 التصريح بأصلية الرسالة

تيجة من حثة ادلواقعة أدناىا بتمام الواعى أن ىذه الرسالة ىي ناصرحت الب
يف يوم آت مربىن أو مثبت بدليل على أهنا نتيجة تقليد  عملها بالنفس، و إذا كان

 أو انتحال أو مساعدة الشخص األخرى كلها أو بعضها، فهذه الرسالة و الشهادة
 بالطلتان للحكم. اليت حصلت عليها الباحثة 
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 ة  احثبال
 

 أم حبيبة
 22222000202\ت
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 المشرفين موافقة

 . رقم اجلامعى:أم حبيبة ةبعد اإلطالع على الرسالة ادلقدمة من الطالب
". " الواو في سورة يس )دراسة تحليلية نحوية(، بادلوضوع: 22222000261

وبعد إجراء اإلصالحات نقرر، حنن ادلشرفان، على أن الرسالة ادلذكورة قد استوفت 
 صاحلة لتقدميها للمناقشة.الشروط العملية ادلطلوبة، وأهنا الرسالة 

 ه 0041 ذو القعدة 20، غووا-مسات
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 المشرف الثاني     المشرف األول

 
 األستاذ الدكتور احلاج صرب الدين غرجنانع، م.أ    الدكتور محكا، م.تح.إ.

 200 0 012024 01000242 التوظيف: رقم  016120210110240224التوظيف:  رقم
 

 

 
 



 

 د
 

 االعتماد على الرسالة
، اليت كانت 22222000202الرقم اجلامعي:  ،ىذه الرسالة ادلقدمة من الطالبة: أم حبيبة

، اليت قد ناقشتها "جمع التكسير ووزنه في سورة البقرة )دراسة تحليلية صرفية ونحوية("عنواهنا 
يوم  جلنة ادلناقشة لكلية الًتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر يف

ه، قد قبلت الستفاء  0041ذواحلجة  06م ادلوافق للتاريخ  2202أغسطس  22الثالثاء التاريخ 
بعض الشروط ادلطلوبة للحصول على درجة سرجانا الًتبية يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الًتبية 

 وشؤون التدريس بإصالحات.

 م   2202 سبتمبَت   22 غووا،-مسات
 ه    0041    احملّرم  02     

 لجنة المناقشة:
 )                              ( الدكتور ملجونوا داموفوليئ، م.أغ. : الرئيس

 )                              ( : الدكتورة سيت عائشة خالق، س.أغ.، م.فد. السكرتَتة

 )                              ( األستاذ الدكتور احلاج شهر الدين، م.فد.:  ادلناقش األول
 )                              ( الدكتوراندوس ىادنج، م.أغ. : ادلناقش الثاين
 )                              ( األستاذ الدكتور احلاج صرب الدين غرجنانع، م.أ. : ادلشرف األول
 )                              ( الدكتور محكا، م.تح.إ. : ادلشرف الثاين

 

 
 كلية الًتبية وشؤون التدريس

 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

  العميد،

 

 

 محمد أمري، لس.، م.أغ.الدكتور الحاج 
 010420222224020220ن إ ف: 



 

 ه
 

 كلمة التمهيد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل الواحد القاىار العزيز الغفار و مكور الليل على النهار تذكرة 
ألوويل القلوب و األبصار، و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و ادلرسلُت 
سيدنا  وحبيبنا حممد و على آلو و أصحابو و من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، 

 أما بعد. 

الذي قد أنعم عليها نعما كثَتة و  فالكاتبة تشكر اهلل شكرا جزيال، ىو
ّكنت إلهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية  توفيقا و ىداية و معرفة و فهما حىت َتم
البسيطة كشرط من الشروط ادلطلوبة للحصول على درجة سرجانا الًتبية اإلسالمية 
 يف كلية الًتبية قسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية

 مكاسر.

لقد واجهت الكاتبة مشكالت كثَتة يف كتابة ىذه الرسالة لكن برمحة و 
ّكنت الكاتبة لتخليص كتابة  إذن اهلل تعاىل، و بفضل و خدمة خمتلف األقوام، َتم
ىذه الرسالة باجلودة. ولذلك، ودت الكاتبة أن تشكر ىؤالء ادلساعدين و ادلشرفُت 

 و ادلشجعُت جزيل الشكر، ومنهم:

دي الكارمُت العزيزين احملبوبُت مها األب "سوردى ساليغ" و األم "ساري" الوال .0
الذين قد رباين تربية حسنة صاحلة منذ صغَت إىل سن الرشد و ساعداين بقدر 



 

 و
 

طاقتهما على إَتام دراسيت و اسأل اهلل أن ميد يف عمرمها و أن يرزق ذلما 
 الصحة و العافية و يهديهما صراطا سويا.

الدكتور مسافر فبباري، م. أغ. مدير جامعة عالء الدين اإلسالمية األستاذ  .2
 احلكمية مكاسر.

األستاذ الدكتور احلاج حممد أمر، ل س.، م. أغ. عميد كلية الًتبية، ونوابو  .4
الدكتورة مشكت الدكتور ملجونوا داموفليئ، م. أغ. كنائب العميد األول. 

ستاذ  الدكتور احلاج شهر الدين مالك، م. س إ. كنائبة العميدة الثانية، و األ
الذين قد بذلوا جهودىم و أفكارىم عثمان، م. ف د. كنائب العميد الثالث 

 يف توجيو كلية الًتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكمية مكاسر.
الدكتور محكا، م.تو.إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، و الدكتورة سيت  .0

كسكرترية قسم تدريس اللغة العربية يف كلية   عائشة خالق، س. أغ، م. ف د.
 الًتبية و مها اللذان ساعداين بتقدمي بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.

األستاذ الدكتور احلاج صرب الدين غرجنغ، م.أ. كادلشرف األول، األستاذ  .0
الدكتور محكا، م.تو.إ. كادلشرف الثاين الذان ساعداين و أرشداين حيت انتهيت 

 ابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمو عليهما إن شاء اهلل.من كت
كل األستذة و ادلدرسُت الذين بذلوا جودىم و طاقاهتم يف ترقية ما عندي من  .6

 أفكار منذ مرحلة اإلبتداعية إىل ادلرحلة اجلامعة.
مجيع األصدقاء و الصديقات من طالب قسم تدريس اللغة العربية بوجو  .0

الًتبية و شؤون التدرييس و الطالب اآلخرين من  خاص و من طالب كلية



 

 ز
 

الكليات األخرى بوجو عام الذين ساعوين و أعاروين الكتب ادلتعلقة هبذه 
 الرسالة و أمدوين مبا لديهم من أفكار وراء يف تأليف ىذه الرسالة. 

وأخَتا إين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أن تكون ذلا منفعة و زيادة و 
 لدي القراءة وال سيما القوعد ادلتعلقة هبذ الرسالة، و نسأل اهلل التوفيق و عونا بُت

 اذلداية يف تنظيم ىذه الرسالة ، آمُت يا رب العادلُت. 
 

 ه 0041 ذو القعدة 20، غووا-مسات
 م 2202 أغسطس 6

 
 

  ة احثبال
 
 

 أم حبيبة
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 محتويات الرسالة
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 تجريد البحث
 أم حبيبة :  اسم الباحثة

 22222000202:  رقم التسجيل
 صرفية ونحوية(: جمع التكسير ووزنه في سورة البقرة )دراسة تحليلية  عنوان الرسالة

  
ىذه الرسالة تبحث عن مجع التكسَت ووزنو يف سورة البقرة )دراسة حتليلية صرفية وحنوية(. 
يف ىذه الرسالة تبُت عن مجع التكسَت خصوصا عن وزن مجع التكسَت اليت تقعت يف سورة البقرة. 

التكسَت ادلوجودة و ادلشكالت اليت تستعمل الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهي: ما ىو أوزان مجع 
يف سورة البقرة؟ كيف معٌت أوزان مجع التكسَت ادلوجودة يف سورة البقرة؟ كيف موقف اإلعراب 

 مجع التكسَت ووزنو يف سورة البقرة؟
أما منهج البحث الذي تستعمل الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهو منهج البحث النوعي.  

حليلية النحوية. من ىذا البحث عرفنا أن مجع فهذا البحث من نوع حبث حتليل النص للدراسة الت
التكسَت َتتلك أوزان مع معناىا، وىنا أوزان مجع التكسَت على منت كتاب معجم علم النحو وعلم 

 الصرف أربعة أوزان مبعٌت مجع القلة وستة عشر وزنا مبعٌت مجع الكثرة.
 نزل يف سنات وقت آيات ىو يف ترتيب السورة ادلدينة اليت 226سورة البقرة مؤّلف من  

األول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسالم يف ادلدينة. ىو أطول السورة وكثرة من اآلية بُت سورة 
األخرى يف القرآن. ىو سورة البقرة مبعٌت "بقرة". ألن جاء يف ىذه السورة قّصة مسلخ البقرة الذي 

 ى األكثر.امر اهلل إىل بٍت اسرائل يف أداء مسلخ البقرة ىّل يهودي خلق عل
وجدت الباحثة  

آيات من سورة البقرة من مجع التكسَت  22كلمة يف   60مرة و  000مجع التكسَت اليت تقع يف 
وزنان 2منقسم على مجع القلة ومجع الكثرة وصيغ ادلنتهى اجلموع. مجع التكسَت بوزن مجع القلة 

أوزان  0هى اجلموع مرة وصيغ ادلنت 61كلمة   40أوزان  02مرة ومجع الكثرة و 60كلمة   20
 أوزان. 02مرة.وجدت الباحثة أوزان مجع التكسَت 22كلمة و  00و
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 الباب األول

 مقدمةال

 المشكلة خلفية الفصل االول:

ؿبمد صلى الّلو  النيب ؿبمدكلم اهلل اؼبعجز، اؼبنزل على  ىو الكرمي نالقرآ  
اؼبنقول ، باللفظ العريب، اؼبكتوب يف اؼبصاحف، اؼبتعبد بتبلوتو، سبلم عليو و

نزل القرآن ليهدى  ٔبالتواتر، اؼببدوء بسورة الفاربة، اؼبختوم بسورة الناس.
أسس اإلنسانية إُف احملجة الواضحة، وبرشدىا إُف الطريق اؼبستقيم، ويقرر ؽبا 

اغبياة الفاضلة اليت تقوم دعامتها على اإلديان باهلل ورساالتو، ويقرر أحوال 
  ٕاؼبستقبل.اؼباضى، ووقائع اغباضر، وأخبار 

:  وقد أنزل اهلل القرآن بالغة العربية على نبيو ؿبمد، يف سورة الشعراء  
"َوِإنَُّو لَتَ ْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمَُت *نَ َزَل بِِو الرُّوُح اأَلِمُْتُ * َعَلى قَ ْلِبَك  ٜ٘ٔ-ٕٜٔ

ُْنِذرِْيَن * بِِلَساٍن َعَريبٌّ ُمِبٍُت". 
 ٖلَِتُكوَن ِمَن اؼب

                                                           
 .٘ٔم(، ح.  ٜٕٓٓ؛ دمشق: دار الفقر الربامكة، ٔ)طبعة.التفسَت اؼبنَتحليل، للر أ.د. وىبة ا ٔ
 .ٔٚم(، ص. ٜٜٓٔه/ ٔٔٗٔمّناع القطان، مباحث يف علوم القرآن )دم: منثورات العصر اغبديث،  ٕ
 ٜ٘ٔ-ٕٜٔسورة الشعراء:  ٖ
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بن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو "وعن    
وسلم أحبوا العرب لثبلث ألن عريب والقرآن عريب وكبلم أىل اعبنة عريب" 

 ٗ)اغباكم يف اؼبستدرك(.

غات لنقارن بينها وبُت القد عرفنا أن اللغة العربية ؽبا فضيلة فبتزة عندما   
يات القران الكرمي تتضمن األحكام الشرعية اؼبشهورة األخرى ىف العاَف. ألّن ىف ا

والقصص واإلجتماعية والتاريخ والفنون, وعلوم الببلغة مث علوم األخرى الىت 
غة العربية ىي وسيلة يف فهم العلوم اإلسبلمية من لتتعلق باالدين اإلسبلمى. وال

إذا  غة العربية. ولذلكلالنبوية والكتب واؼبكتوبة بال يثالقران الكرمي ولؤلحاد
 ينبغى لنا أن نتعلمها تعلما عميقا. أردنا أن نفهم اؼبعاىن فيهم

علم يبحث عن الكلمة قبل  وقال نايف معروف إن علم الصرف ىو
علوم القران يلعب دوار علم الصرف ىف خريطة و  .٘ تركيب الكبلمدخوؽبا يف

 اساسيا خاصة ىف معرفة تكوين الكلمات اؼبعرفة وكيفية ترصبتها والسيما ىف
العربية فيما كان يف القران الكرمي وقد  إداراك ماتضمنها من معاىن الكلمات

  ء الصرف بأم العلوم.رفيُت أظباوالص اشهر عند العلماء النحويُت 

                                                           
 ٜٚٛٔؿبمود جاد أكوى. احملاسة اليومية باللغة الغربية.  ٗ
-ٖٜٖٔرية، الشيخ مصطفى الغبليُت، جامع الدروس العربية، اعبزء اآلول )الطبعة الثانية، بَتوت: اؼبكتبة العص ٘

 ٖ(، ص:ٖٜٚٔ
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ن رآموا ما جاء ىف القُت ىف ىذا العصر يريدون ان يتعلكثَت من اؼبسلم
يريدون لعدم والؤلحاديث النبوية من األحكام ولكنهم فشلوا ىف ربقيق ما 

 غة العربية.لإتقاهنم ىف ال

كما عرفنا أيضا أن اللغة العربية تتكون من علوم كثَتة منها: علوم النحو 
ىذه العلوم لتحسُت القراءة  وعلوم الصرف والببلغة والكناية. والبدلنا أن نعرف

اندونسية يوجدون  ب يف قسم تدريس اللغة العربية يفالتحدث. وكثَت من الطبلو 
الصرف والنحو. إذا جيب علينا أن تعرف اللغة العربية ك دريسعوبة ىف تص

و يف اللغة العربية يبحث عن اعبمع كما يف اللغة اندونسية.يف اللغة قواعدىا.
نث الساَف وصبع ذكر الساَف وصبع اؼب  العربية اعبمع ثبلثة أنواع ىي: صبع اؼب

جمع  لة, ربت اؼبوضوع:ىذه الرسا أن اكتب يدوعلى ىذا السبيل أر  .التكسَت
  .(صرفيةسة تحليلية ا)در  فى سورة البقرة ووزنه التكسير

 المشكالتالفصل الثاني: 

كبلت. و أما د وتركز اؼبشية السابقة فيمكن للكاتبة أن ربدّ نظر إُف اػبلف
  ىذه الرسالة ففيما يلي:يفللبحث  ىلها الكاتبة أساساؼبشكبلت اليت ستجع

 ؟اؼبوجودة يف سورة البقرة التكسَتصبع أوزان  ما .ٔ
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 ؟يف معٌت أوزان صبع التكسَت اؼبوجودة يف سورة البقرة. كٕ

 ؟يف سورة البقرة وووزن صبع التكسَت اإلعراب ؿبل . كيفٖ

 توضيح معانى الموضوع الفصل الثالث: 

 ةوىر البحث قي ىذه الرسالة كان من الؤلحسن للباحثضقبل الدخول 
 صبع التكسَت ىذه الرسالة وىي:شرح معاىن الكلمات اؼبوجودة يف موضوع تأن 
 السورة البقرة )دراسة ربليلية صرفية وكبوية( يف ووزنو

يضا ىو ما ناب عن أكثر من كسر أ: ويسمى اعبمع الت صبع التكسَت .1
بناء مفرده عند اعبمع, مثل: )كتب وعلماء وكّتاب وتغَت اثنُت، 
   ٙوكواتب(

:لغة، ىي اعبزء اؼبستقبل من البناء، وصبع السور. والسورة    السورة .ٕ
اصطبلحا ىي القطعة اؼبستقبل من القرآن الكرمي تتألف من فقرات ىي 
اآليات، ومفردىا اآلية. وسورة البقرة ىي إحدى سور القرآن الكرمي اليت 
تقع يف اؼبصحف متوسطة بُت سورة الفاربة، وسورة آل عمران، وتتكون 

                                                           
 6ٕف اد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية )الطبعة التاسعة، بَتوت: دارالثقافة اإلسبلمية(، ص.  6
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 وشبان وستُت آية، وبالتحديد أهنا تقع يف اعبزء األول والثاي مائتُت من
 من القرآن الكرمي.

طول سورة يف القرآن الكرمي، وقد استغرقت جزءين :سورة البقرة أ  البقرة .ٖ
ونصف جزء اجزاء القرآن كلو ثبلثون جزءا، وىي أول سورة نزل 

 ٚباؼبدينة.
ياء النسبة.و  خرىاآ مأخوذة من كلمة "صرف" تزاد يف الصرفية: .4

ض األغر  مة إُف أبنية فختلفة،الصرف ىو علم يعرف بو ربويل الكل
وغَت ينصر، ناصر، منصور، -صة كتحويل كلمة نصر إُف نصرؿبصو 
 ذالك.

مرفع  تيب آخر عمارة الكلمة، ىل ىوالنحوية: ىو الذي يبحث عن تر  .5
  ٛأو منصوب أو ؾبرور أو ؾبزوم.

 دراسة عن المراجع األساسية الفصل الرابع: 

بأن جيمع اؼبواد اؼبتعلقة هبا, ووجهها  ةحثاالب تحبث عن الرسالة قامقبل 
ملخص  كتاب يف ىذه الرسالة الكاتبة تنتفعيف عدة كتب الصرفية منها: 

 عن صبع التكسَت اليت وجدت الباحثةتوضيح اللغة العربية فؤاد نعمة  قواعد

                                                           
 .ٔ: ص.أسباب النرولالواحدي النسابوري،  7
 ٛم( ص.ٕٙٔٓ)اعبزيرة: مكتبة أطلس للغة العربية، السهل يف النحو والصرف كامل عويضة،  ٛ
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صبع التكسَت وتقسيم صبع التكسَت إُف صبع القلة يف ىذا الكتاب يعٌت تعريف 
 اعبمع، وصبع الكثرة وأوزان صبع القلة وأوزان صبع الكثرة وأوزان صيغ اؼبنتهى

يف ىذا الكتاب وجدت  (.1891) صطفى الغاليينيجامع الدروس العربية م
 عن صبع التكسَت كما يلي: أوزان صبع القلة بتكوينو وصبع الكثرة بتكوينوالباحثة 

ألفية الإلمام ابن  شرح ابن عقيل علىووصبع صيغ اؼبنتهى اعبمع بتكوينو. 
توضيح عن صبع التكسَت كما أوزان صبع التكسَت دبعٌت صبع (. 1894)مالك

يبحث  المعجم المفصل في علم الّصرف ويفالقلة وصبع الكثرة وتكوينهما. 
 .عن تعريف صبع التكسَت

إظبها فريدة و حبثت عن صبع التكسَت الكاتبة  حثة القدديةباالوجدت  
عمران" ىي حبثت عن  ليف سورة آ الًتصبةوطريقة باؼبوضوع "صبع التكسَت 

صبع  تبحثسة باحثوال تعريف صبع التكسَت وأوزانو يعٍت صبع القلة وصبع الكثرة
 والنحوية( الصرفية)دراسة ربليلة  سورة البقرة يف ووزنو التكسَت

 المناهج العلمي في كتابة البحثالفصل الخامس: 

 وىي يف اؼبرحلة األوُف .اؼبناىج مرحلتُت الباحثة ستعملت ىذه الرسالةيف  
طريقة واحدة وىي الطريقة اؼبكتبية حيث  ةستخدم الباحثمرحلة صبع اؼبواد ت
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ثيقة تعتمد يف صبع مواد ىذه الّرسالة على الكتب اؼبطبوعة وغَتىا من اؼبراجع الو 
 .وكتاب الصرف األخرين كتب الّصرف  الباحثةاؼبّتصلة باؼبوضوع سواء 

ستخدم يف ىذه اؼبرحلة ت .نية وىي مرحلة تنظيم اؼبواد وربليليهااوأما اؼبرحلة الثّ 
 ثبلثة طرق, وىي: ةالباحث

تقدمي خبلصة الباحث من األمور ونقصدهبا ,ريقة األستقرائيةطال .ٔ
  .العامة إُف األمور اػباصة

من األمور اػباصة إُف  ةتقدمي خبلصة الباحث ويف الطريقة القياسية, .ٕ
  .األمور العامة

القيام بتحليل اؼبواد لتوضيح مقاصد جزئ ويف  الطريقة التحليلية, .ٖ
 .مفضل

 : أهدف البحث وفوائدةالفصل السادس

من ىذا البحث العلمّي, من ريد ربقيقها يف ضيأّن لدي الكاتب أىدافا  
  أمهها:

  أوزان صبع التكسَت يف سورة البقرةلتعريف  .ٔ
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 صرفيةالدراسة ال علي صبع التكسَت يف سورة البقرةموقف لتعريف  .ٕ
 والنحوية

 وأما فوائد البحث فهي:

أوزان صبع التكسَت خصصا  تريد الباحثة قارئون لتسهل عليهم لفهم عن .ٔ
 يف سورة البقرة

 صبع التكسَت معٌت أوزانلزيادة اؼبواد لقارئُت الذين يرسون أن يتعلموا  .ٕ
 للطبلب األخرين, سيكون مرجعا ؽبم من الذين حيتاجون ىذا البحث .ٖ
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 الباب الثاني

 الدراسة النظرية

 الفصل األول: تعريف الصرف والنحو

 تعريف علم الصرف . أ
للفعل الثبلثي صرف الصرف لغة: الصرف يف اللغة ىو مصدر 

وىو يدل على التغيَت والتبديل والتحويل ومنو صروف الدىر أي حوادثو 
اؼبتقلبة من حال إُف حال. وكذلك قولو تعاُف وتصيف الرياح والسحاب 

أخرى وقولو )انظر   إُفماء واألرض أي ربويلها من جهة اؼبسخر بُت الس
ة والتبصر. كيف نصرف اآليات( أي نبينها يف صور ـبتلفة للموعظ

 ٜوالتصريف مصدر الفعل الرباعي )صّرف( الدال على الكثرة واؼببالغة.
ويف اإلصطبلح :ىو علم يبحث عن أبنية الكلمة العربية 
وصيغتها وبيان حروفها من أصالة أو زيادة أو حذف أو صحة أو إعبلل 
أو إبدال فهو يدل أحوال أبنية الكلمة اليت ليست بإعراب وال بناء وقد 

جانب الصرف  إُفتأخرين استخدام كلمة التصريف عند اؼب شاع
واستعماؽبما دبعٌت واحد. وبعضهم فرق بينهما فقال الصرف ديثل اعبانب 
العلمي )النظري( فهو يدرس القوانُت والقواعد الكلية لبناء الكلمات اما 

                                                           
9
 .ٜم( ص.ٖٕٔٓ، )الطبعة األول؛ بَتوت: شركة ف اد البعينو للتجليد، الصرف العريب أحكام ومعان السامرائي،الدكتور ؿبمد فاضل  
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التصريف متعددة ذات دالالت ـبتلفة لكن تشًتك يف بعض الوجوه يف 
 كتحويل اؼبصدر إُف صيغيت اسم الفاعل واسم اؼبفعول.   معٌت  األصل  

 مفهوم النحو . ب
ذىب علماء القدامى بانو "علم يعرف بو أواخر الكلمات إعرابا 
وبناء "وىاذا التعريف من ماىية علم النحو قاصر تركز حول اإلعراب، 

لكن   وىو ضبط أواخر الكلمات، بعد التعرف على مواقعها من اعبملة.
لنحوية اغبديثة ال تعد النحو قاصرا على إعراب الكلمات، الدراسات ا

إمنا امتد إُف اختيار الكلمات واالرتباط الدخلي بينها، والتأليف بُت ىذه 
الكلمات يف نسق صويّت معُت، والعبلقة بُت الكلمات يف اعبملة 

 ٓٔوالوحدات اؼبكويّة للعبارات.

 الفصل الثاني: تعريف جمع التكسير

إُف ثبلثة أقسام: مفرد، وىو ما دل على شيء صبع التكسَت  إسمينقسم  
أو ياء ونون يف  على شيئُت اثنُت بزيادة ألف ونونواحد، ومثٌت، وىو ما دل 
ى أكثر من اثنُت. بزيادة يف آخره )كالقسم األول( آخره، وصبع، وىو ما دل عل

 :صبع )كالقسم الثاي(. وىو قسمان: ساَف ومكسر. يعٍت أوبتغيَت يف بنائو
 صبع تكسَت:-صبع م نث ساَف -مذكر ساَف

                                                           
  (ٕٕٔٓ)الطبعة أوُف؛ مكسر:جامعة عبلء الدين اإلسبلمية اغبكمية،  طرق تدريس اللغة العربيةأ.د.أزىر أرشد، 11
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: اعبمع الساَف ماسلم فيو مفرده، عد اعبمع، من التغيَت وىو قسمان  
 .صبع م نث ساَفو  صبع مذكر ساَف

 صبع اؼبذكر الساَف .ٔ

صبع اؼبذكر الساَف ما دل على أكثر من اثنُت بزيادة واو ونون أو ياء 
 حال الرفع. والياء والنون تزادان يف ونون يف أخره. فالواو والنون تزادان يف

 حاليت النصب واعبر.

 أمثلة:
  العاملون مكرمون . أ

 صبع اؼب نث الساَف .ٕ

زيادة ألف وتاء يف نث الساَف ما دل على أكثر من اثنتُت ب  صبع اؼب
 ٔٔنث الساَف يرفع بالضمة، وينصب وجير بالكسرة.  آخره. صبع اؼب

صبع اؼب نث الساَف ىو ما دل على أكثر من اثنُت، بإضافة ألف وتاء 
على اؼبفرد عند صبعو. جاء يف اؼبفصل: وىو على ضربُت أي اعبمع: ما 
صخ فيو واحده وما كسر فيو فاألول ما آخره واو أو ياء مكسور ما قبلها، 

اتو بعدىا نون مفتوحة، أو ألف وتاء فالذي بالواو والنون ؼبن يعلم يف صف

                                                           
لبنان، دارلكتب -اعبزء األول )الطبعة الثانية عشرة، بَتوت دروس العربية للمدراس اإلبتدائية،ييٍت، الشيخ مصطفى الغبل11

 ٖٗٔص. م(،ٜٗٗٔالعلمية 
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وأعبلمو، كاؼبسلمُت والزيدين، والذي باأللف والتاء للم نث يف أظبائو 
 وصفاتو كاؽبندات والتمرات واؼبسلمات.

 صبع التكسَت  .ٖ

طاٌف من مضاف كلمة صبع صيتكون ىذا اال تعريف صبع التكسَت:
الجمع لغةً  أماه غيَت تكسَت. أما اعبمع لغة فقد سبق ت ومضاف إليو كلمة
، وأما التكسَت فهو مصدر الفعل كسر، جاء ـبتار فقد سبق تعريفو

 الصحاح.

كسره من باب ضرب فانكسر وتكسر وكسره تكسَتا شدد للكثرة 
 والكسرة القطعة من الشيء اؼبكسور، واعبمع كسر كقطعة وقطع.

ويظهر من التعريف اللغوي لكلمة التكسَت أن الشيء اؼبكسر ال 
 تنظم، فهو تكسور واعبمع كسر كقطعة وقطع.يقوم على ال

أما تعريف صبع التكسَت مركبا إضافيا لدي النحاء، فلو عدة تعريفات 
 ٕٔ.تصب يف معٌت واحد، ومن تعريفات النحاة عبمع

                                                           
خالد ؿبمود عبد اهلل شحادة،"صبوع التكسَت يف صحيح البخارى دراسة ربليلة داللية"، الرسالة )اعبامعة اؽبامشية 12

 .ٕٗم( ص.ٕٛٓٓ
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نظم الواحد وبناؤه". وجاء يف  التكسَت : ىو "كل صبع تغَت فيو
تكسَتا لتغَت باب "كل اسم صبع تغَت فيو لفظ واحداة، ومن ىنا يسمى ال

 ٖٔىيئة واحده كما تتغَت ىيئة اإلناء بالتكسَت".

 ٗٔاعبمع ىو مادل على أكثر من اثنُت أو اثنتُت بتغَت صورة مفردة.
صبع التكسَت: ويسمى اعبمع اؼبكسر أيضا ىو ماناب عن أكثر من اثنتُت، 
وتغَت بناء مفرده عند اعبمع، مثل:)ُكُتٌب وُعَلماَُء وِكتَاٌب وَكَواتب(. ولو 
أوزان كثَتة مرجعها إُف السماع والنقل الصحيحُت. وىو قسمان: صبع قلة 

 وصبع كثرة. 

  هالفصل الثالث: أنواع جمع التكسير وأوزان

صبع التكسَت ىو: ما دّل على أكثر من اثنُت, بتغيَت ظاىر كرجل 
ورجال أو مقدر كفلك للمفرد واعبمع, والضمة اليت يف اؼبفرد كضمة قفل 
والضمة اليت يف اعبمع كضمة أسد,وىو على قسمُت: صبع قلة ىو الذي يدل 

على  على عدد ؿبدد ال يقل عن ثبلثة، وال يزيد عن عشرة، وصبع كثرة ىو يدل
ثبلثة إُف ماال هناية. وصبع قلو تألف من أربعة أوزان، يعٍت "أَْفِعَلٌة" كلفظ 
أسلحة، "أَفْ ُعٌل" كلفظ أفلس، "ِفْعَلٌة" كلفظ فتية، ووزن "أَفْ َعاٌل" كلفظ أفراش. 

 إال رابع أوزان مذكور مسّمى صبع الكثرة
                                                           

لبنان، دارلكتب -اعبزء األول )الطبعة الثانية عشرة، بَتوت دروس العربية للمدراس اإلبتدائية،ييٍت، الشيخ مصطفى الغبل13
 ٖٗٔص. م(،ٜٗٗٔالعلمية 

 ٓٗٔ(، ص:ٕٕٔٓ)الطبعة الثامنة؛ بَتوت: دار الكتب العلمية، مرجع الطبلب يف قواعد النحوإبراىيم مشس الدين،  14
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ع صغة اؼبنتهى اعبمع ىو كّل صبع الذى يًتكب حرفُت بعد ألف"أ" صب
، ويف حرف الثالث حرف اعبزم "َمَفاِعْيُل"   تكسره "َمَفاِعُل"، أو ثبلثة حروف

 ٘ٔكلفظ دراىم و دنانَت.

 أوزان صبع التكسَت . أ
 صبع القلة .ٔ

 َأْفِعَلة  وزن  ( أ

يشًتط فيما جيمع من الكلمات على )أفعلة( اجتماع شيئُت اثنُت 
أن يكون على أربعة ثانيا:  .أوال :أن يكون اإلسم الراد صبعو اظبا مذكرا :مها

أحروف، ثالث ىذه األحروف األربعة مّد زائد: ألف بعد فتحة، أو واو بعد 
فإن انتقض واحد الشرطُت اؼبذكورين، َف جيمع  .ضمة، أو ياء بعد كسرة

 الفظ على )أَْفِعَلَة(. 

  أفْ ُعل  وزن  ( ب

النوع األول: ما كان اظبا  :يقاش )أْفِعَل( يف صبع نوعُت من األظباء
ببل عبلمة، عل أربعة أحروف، ثاي ىذه األحرف األربعة  مّد زائد:  م نثا

النوع  .أو واو بعد الؤلربية  فتحة ضمة، أو ياء بعد كسرة‘ ألف بعد فتحة
الثاي: ما كان اظبا على وزن )فعل(: باتفاق إذا كان صحيح العُت، 

                                                           
 ٕٙسبلمية(، ص. ف اد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية )الطبعة التاسعة، بَتوت: دارالثقافة اإل  15
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حيح وخببلف إذا كان ُمْعَتلَّ الفاء أو مضاعفا، سواء أكان ىذا اإلسم ص
  ٙٔاالم، أم معتلها.

 ِفْعَلة  وزن  ( ج

)ِفْعَلُة( صبع ظباعي، ال يطّرد كباقي أوزان  اعبموع يف وزن مفرد 
ـبصوص، بل ىو ؿبفوظ مقصور على السماع يف صبع مفردات ال ضابط 
ألوزاهنا. وعن ابن السراج أن )ِفْعَلَة( اسم صبع، ال صبع، ألنو ال يطّرد بل 

 حيفظ.

 أفْ َعال  وزن  ( د

اظبا على )فعول( أو )فُ ُعْوٍل( معتل االم بالواو ك)َأُسّو( ما كان 
و)فُ ُلّو( و)َعُدّو(. إمّنا جاَزت قياسية )أفْ َعال( يف صبع )فُ ُعول( معتل االم 
بالواو، بناء على قرار ؾبمعي جّوز قياسية الغالب من صبوع التكسَت. فجمع  

شرة, وصبع كثرة, فجمع القلة يدل حقيقة على ثبلثة فما فوقها إُف الع
 الكثرة يدل على ما فوق العشر إُف غَت هناية.
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 صبع كثرة .ٕ

 أشهر الصيغ اؼبستعملة يف صبوع الكثرة

 فُ ْعل  وزن  ( أ

يقاس )فُ ْعٌل( يف صبع كل وصف على وزن )أفْ َعل( للمذكر، وعلى 
وزن )فعبلء( للم نث. سواء أكان )أَفْ َعُل( و)فَ ْعبَلُء( وصفُت متقابلُت، أْم 

 .وصفُت منفردين

)أفْ َعُل( ويكون )أفْ َعُل( و )فَ ْعبَلء( وصفُت متقابلُت إذا كان للمذكر 
ء. ويكونان و للم نث )فعبلء(، كأزْ  َرق وَزْرقَاء، وأَْعَمى وَعْمَياء، واََيلَّ وَيبلَّ

وصفُت منفردين إذا كان للمذكر )أَفْ َعُل( وليس للم نث )فعبلء(، أو كان 
 ُل(.للم نث )فعبلء( وليس للمذكر )أفْ عَ 

 فُ ُعل  وزن  ( ب

اسم رباعى صحيح اآلخر مزيد قبل آخره حرف مّد ليس ـبتوما بتاء 
التأنيث: ككتاب )ُكُتب( وُعَمود )ُعُمد( وقضيب )ُقُضب( وسرير )ُسُرر(. 
وال فرق أن يكون مذكرا كهذه األمثلة أو م نثا:كَعناق )ُعُنق( وِذراع 

  ٚٔ)ُذرُع(.
                                                           

 
بَتوت: اؼبكتبة العصرية، اعبزء األول )الطبعة الثامنة والثبلثون؛ جامع الدروس العربية موسوعة يف ثبلثة أجزاء،  الشيخ مصطفى الغبلييٍت، ٚٔ

  .ٖٚم( ص. ٕٓٓٓ



17 

 

 

)فُ ُعل( اجتماع ثبلثة أشياء يشًتط فيما جيمع من الكلمات على 
أوال: أن يكون الفظ اؼبراد صبعو على أربعة أحرف، ثالث ىذه األحرف  :ىي

األربعة مّد زائد: ألف بعد فتحة، أو واو بعد ضمة، أو ياء بعد كسرة. ثانيا: 
أن تكون المو صحيحة غَت منقلبة عن حرف عّلة. ثالثا: أن يكون مذكرا، 

  ٛٔأو م نثا ببل عبلمة.

 فُ َعل   وزن ( ج

يقاس )فُ َعٌل( ما كان اسم على وزن )فُ ْعلى( و )فُ ْعَلٌة( كالُغْرفٌَة 
 )ُغَرٌف( وكربى )ُكبَ ٌر(. 

 ِفَعل  وزن  ( د

ىو صبع إلسم على وزن  ما جيمع من الكلمات على )ِفَعل(يشًتط في
)ِفْعَلة( كِقْطَعة )ِقَطع( وِحَجة )ِحَجج( وغِبْية )غِبى(. وقد صبعوا ِقْصَعة على 

  ٜٔ)ِقَصع( شذودا.

ويقاس )ِفَعٌل( ما كان اسم على وزن )ِفْعَلٌة( كِكْسَرٌة )ِكَسٌر(، لكن 
 ؼباما وزن )ِفْعَلٌة( صبعو بوزن )فُ َعٌل(، كلحية )غبَُى(.
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 فُ َعَلة  وزن  ( ه

يشًتط فيما جيمع من الكلمات على )فُ َعَلة( اجتماع ثبلثة أشياء 
ىي: أوال: أن يكون اللفظ اؼبراد صبعو وصفا على وزن )فَاِعل(. ثانيا: أن 
يكون ؼبذكر عاقل. ثالثا: أن تكون المو معتلة فإن انتقض واحد الشروط 

َعَلة( يف صبع  الثبلثة اؼبذكورة، َف جيمع اللفظ على )فُ َعَلة(. وعليو يقاس )ف ُ 
كل وصف على وزن )فاعل(، ؼبذكر عاقل، معتل البلم كرام وراو وغَت 

 ذالك.

 فَ َعَلة  وزن  ( و

يشًتط فيما جيمع من الكلمات على )فَ َعَلٌة( اجتماع ثبلثة أشياء 
ىي: أوال: أن يكون اللفظ اؼبراد صبعو وصفا على وزن )فاعل(. ثانيا: أن 

مو صحيحة غَت منقلبة عن حرف ن اليكون ؼبذكر عاقل. ثالثا: أن تكو 
 .لةع

فإن انتقض واحد الشروط الثبلثة اؼبذكورة، َف جيمع اللفظ على 
)فَ َعَلة(. وعليو يقاس )فَ َعَلة( يف صبع كل وصف على وزن )فاعل(، ؼبذكر 
عاقل، صحيح لبلم، سواء أكانت عُت )فاعل( صحيحة، أم معتلة. كبو: 

 عامل وغَت ذالك.

 



19 

 

 

 

 ْعَلىف َ وزن  ( ز

فُ ْعَلى ينطبق على صبع كل وصف على وزن )َفِعْيٌل( و دال على وزن 
معٌت ردي أو مرضي كَقِتْيٌل )قَ ت َْلى(، سواء أكنت وزن )َفِعٌل( كَزِمٌن 

 ٕٓ)َزْمٌَت(.

  ِفَعَلة  وزن  ( ح

يشًتط فيما جيمع من الكلمات على )ِفَعَلٌة( اجتماع شيئُت اثنُت 
على وزن )فُ ْعل(. ثانيا: أن تكون مها: أوال: أن يكون اللفظ اؼبراد صبعو اظبا 

  .المو صحيحة

فإن انتفض أحد الشرطُت اؼبذكورين َف جيمع اللفظ عل )ِفَعَلٌة(. 
ل(. صحيح البلم سواء وعليو يقاس )ِفَعَلٌة( يف صبع كل اسم على وزن )فُعِ 

 .)ِقَرطٌَة( وِقْرٌد )ِقَرَدٌة( كبو: قُ ْرطٌ  ْعل( صحيحة أم معتلة.أكنت عُت )فِ 

  عَّل  ف ُ وزن  ( ط

يشًتط فيما جيمع من الكلمات على )فُ عَّل( اجتماع شيئُت اثنُت 
مها: أوال: أن يكون اللفظ اؼبراد صبعو وصفا على وزن )فَاِعل( ؼبذكر أو 
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)فَاِعَلة( ؼب نث. ثانيا: أن تكون المو صحيحة غَت منقلبة عن حرف علة. 
 عَّل(.فإن انتقض أحد الشرطُت اؼبذكورين، َف جيمع اللفظ على )ف ُ 

وعليو يقاس )فُ عَّل( يف صبع كل وصف على وزن )فَاِعل( ؼبذكر و 
)فَاِعَلة( ؼب نث، لعاقلُت وغَت عاقلُت، صحيحي البلم، سواء أكنت عُت 

   ٕٔ)فَاِعل( و)فَاِعَلة( صحيحة. كبو: كضارب )ُضرَّب( وَصاِئَمٌة )ُصوَّم(.

  فُ عَّال  وزن  ( ي

)فُ عَّال( اجتماع شيئُت اثنُت يشًتط فيما جيمع من الكلمات على 
مها: أوال: أن يكون اللفظ اؼبراد صبعو وصفا على وزن )فَاِعل(. ثانيا: أن 
تكون المو صحيحة غَت منقلبة عن حرف علة. فإن انتقض أحد الشرطُت 

 اؼبذكورين، َف جيمع اللفظ على )فُ عَّال(.

ة وعليو يقاس )فُ عَّال( يف صبع كل وصف على وزن )فَاِعل( صحيح
 أم معتلة. كبو: َعاِمل وقَارئ.

  ِفَعال  وزن  ( ك

 يقاس )ِفَعاٌل( يف صبع نوعُت من الكلمات:

 النوع األول: باتفاق فيما كان وصفا:
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على )فَ ْعبَلن( و)فَ ْعبَلنََة( و)فَ ْعَلى( و)فُ ْعبَلن( و)فُ ْعبَلنَة(  (ٔ
مطلقا، سواء أكان ىذا الوصف صحيح العُت أم معتلها، أم  

 معتلها. كان صحيح البلم أم
َلة( م نثو، بشرط أن تكون  (ٕ على )َفِعْيل( دبعٌت )فَاِعل(، و)َفِعي ْ

 المهما صحيحة.
 على )فُ ْعل( بشرط أن تكون عينو غَت واو والمو غَت ياء.  (ٖ

 النوع الثاي: باتفاق فيما كان اظبا ثبلثيا:

على )ِفْعل( مطلقا سواء أكان ىذا اإلسم صحيحا أم  (ٔ
 مضاعفا أم معتبل.

)فُ ْعل( بشرط أن تكون عينو غَت واو والمو غَت ياء. على  (ٕ
وعلى )فُ ْعَلة( بشرط أن تكون عينها والمها من جنس واحد. 
إمنا جازت قياسية )ِفَعال( يف صبع )فُ ْعَلة( اؼبضاعفة، بناء على 

 قرار ؾبمعي جوز قياسية الغالب من صبوع التكسَت.
عينهما غَت  على )فَ ْعل( و)فَ ْعَلة( بشرط أن تكون فاؤمها او (ٖ

 .ياء
على )فَ َعل( و)فَ َعَلة( بشرط أال يكونا مضاعفُت وأن تكون  (ٗ

 ٕٕالمهما صحيحة.
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  فُ ُعْول  وزن  ( ل

يقاس )فُ ُعْوٌل( يف صبع اإلسم الثبلثي: أوال: مطلقا إذا كان على 
)ِفْعل( و)ِفِعل( و)َفِعل(. ثانيا: بشروط إذا كان على )فَ ْعل( و)فُ ْعل( 

 و)فَ َعل(.

جيمع من )فَ ْعل( على )فُ ُعول( أال يكون واوي العُت ويشًتط فيما 
وفيما جيمع من )فُ ْعل( أال يكون مضاعفا وال واوي العُت وال يائي البلم 

 ٖٕوفيما جيمع من )فَ َعل( أال يكون مضاعفا وال أجوف.

 ِفْعاَلن   وزن ( م

يقاس )ِفْعبَلن( يف صبع اإلسم: األول: مطلقا إذا كان على )فُ َعال( 
نيا: بشرط عدم التضعيف إذا كان على )فَ َعل(. ثالثا: بشرط و)فُ َعل(. ثا

ىذا وال يلتزم )ِفْعبَلن( صبعا لكل  اعتبلل العُت بالواو إذا كان على )فُ ْعل(
 اسم توافرت فيو الشروط اؼبتقدمة.

 فُ ْعاَلن  وزن  ( ن

يقاس )فُ ْعبَلن( يف صبع وصف على وزن )فَ ْعل( كبطن )بطنان( ووزن 
 .ان( ووزن )فَ َعل( كحمل )ضببلن(غف)َفِعْيل( كرغيف )ر 
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 فُ ْعاَلءُ وزن  ( س

يقاس )فُ ْعبَلء( يف صبع كل وصف دبعٌت اسم )فاعل( ؼبذكر عاقل 
وغَت معتل ككرمي )كرماء( و لفظ مشابو بالوزن )فاعل( دال على وصف 
معنوي كالغريزة اؼبثل عاقل )عقبلء(. إذا إسم مضاعف ومعتل فوزن )فُ ْعبَلء( 

)أْفِعبَلء( كوِّف )أولياء( ووزن )فُ ْعبَلء( قد يستطيع أن يستعمل متغَت اُف وزن 
 على وزن اإلسم )َفِعْيل( كنصيب )أنصباء(.

 فَ َواِعلُ وزن  ( ع

يقاس )فَ َواِعل( لؤلسم على وزن )فَ ْوَعل( كجوىر )جواىر( ووزن 
)فَاَعل( كطابع )طوابع( ووزن )فَاِعل( فيو وصفا ؼب نث عاقل كحائض 

 ِعَلة( كصاحبة )صواحب(.)حوائض( ووزن )فَا

 فَ َعاِئلُ وزن  ( ف

يقاس )فَ َعاِئل( لئلسم الرباعي يف حرف قبل اآلخر ماد ىو م نث 
 بالتاء او غَت م نث بالتاء كرسالة )رسائل( و لفظ عقاب )عقائب.

 فَ َعاِلى وفَ َعِلىوزن  ( ص

يقاس )فَ َعاُِف وفَ َعِلى( يف وفف عل وزن )فَ ْعبَلء( كصحراء )صحارى( 
 )عذارى(.ولفظ عذراء 
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 فَ َعاِلل  وزن  ( ق

يقاس )فَ َعاِلل( لئلسم الرباعي الذي ال يشتمل على حرف زائدة  
 كجعفر )جعافر(.

 فَ َعاِلي  وزن     ر(

يقاس )فَ َعاِف( لئلسم ثبلثي يف حرف قبل اآلخر حرف ي تشديد  
 ٕٗككرسي )كراسي(.

 صيغة منتهى الجموع  ( ش

صبوع التكسَت وسبب تسميتها بصيغ منتهى اعبموع ألهنا وزن غلية 
صبعا بعد صبع، فإذا وصل إُف ىذا الوزن امتنع صبعو التكسَت، كجمع كلب 
على أكلب، وصبع أكلب على أكالب. وإمنا قيدنا بغلية صبع التكسَت، ألنو 

 ٕ٘ال ديتنع صبعو صبع السبلمة، وإن َف يكن قيلسا مطردا. وؽبا عشرون وزنا.

ىا الزائدة حرفان اوزان صيغة منتهى اعبموع اليت بعد ألف تكسَت 
وصيغة منتهى اعبموع ىو ما كان من اعبموع على وزن )َمَفاِعل( كمسجد 
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)مساجد( أو وزن )َمَفاِعْيل( كمساكُت أو على وزن )فَ َعاُف( كاسارى أو 
 ٕٙعلى وزن )الَفَعاِف( كاماي.

  في النحو جمع التكسير الفصل الرابع: موقف اإلعراب

التكسَت يف اإلعراب معاملة االسم إعراب صبع التكسَت :يعامل صبع 
اؼبفرد ، فَتفع بالضمة ،وينصب بالفتحة ، وجير بالكسرة .يقول ابن جٍت : " 
وىو كل صبع تغَت فيو نظم الواحد ، وبناؤه وإعرابو جار على آخره كما جيري 
على الواحد ، تقول : ىذه دور وقصور، ورأيت دورا وقصورا ، ومررت بدور 

 وقصور.

فتندرج ضمن  -وىي من صبوع الكثرة  –منتهى اعبموع وأما صيغة 
 اؼبمنوع من الصرف يف إعراهبا.

وقد قمت بدراسة صبوع التكسَت يف صحيح البخاري حسب إعراهبا ، 
وقد وردت مرفوعات ومنصوبات و ؾبرورات و توابع ، وقد تطرقت إُف األمور 

ت جبمع القلة مث صبع البارزة فقط ،أّما ما كان شائعا فلم أتطرق إليو . وقد بدأ
 الكثرة .

 اؼبرفوعات من صبوع التكسَت : .ٔ
 الفاعل ( أ
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 نإب الفاعل ( ب
 اؼببتدأ واػبرب وأخواهتا ( ج
 اسم كان ( د

 اؼبنصوبات من صبوع التكسَت .ٕ
 مفعول بو ( أ

 مفعول فيو ( ب
 اغبال ( ج
 التمييز ( د
 اؼبنادى ( ه
 اإلستثناء ( و
 ال النافية للجنس ( ز

 اجملرورات من صبوع التكسَت .ٖ

التكسَت اجملرورة باإلضافة واجملرورة حبرف َف ترد حاالت نادرة عبموع 
وفبا جاء . اعبر يف صحيح البخاري، وإمنا جاءت األمثلة مطردة واضحة

حيتمل اعبر حبرف جر ؿبذوف ، ما سبق ذكره من األمثلة اليت جاءت يف 
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باب الظرف، ومها : حديث " فاضربوا مَشارِق ْاألرِض ومغارهبا " وحديث " 
 ٕٚمواِقع اَلقْطِر. بيوِتكم ِخبللَ إيِّ أرى الفنت تقع 

صبع التكسَت يف ربليلو كبوية ىو موقع صبع التكسَت يف اعبملة. وىل 
 ىو مرفوع أو منصوب أو ؾبرور؟ وما عبلمة كلها؟

ىل صبع التكسَت تتكون من حرف اآلخرة الصحيح وىو رفع   (ٔ
فعبلمتو ضمة ظاىرة وإذا صبع التكسَت تتكون من حرف اآلخر وىو 

 غَت صحيح فعبلمتو ضمة مقدرة.
نصب  ىل صبع التكسَت تتكون من حرف اآلخرة الصحيح وىو (ٕ

وإذا صبع التكسَت تتكون من حرف اآلخر وىو فعبلمتو فتحة ظاىرة 
 عبلمة نصبو فتحة مقدرة.ف غَت صحيح

جر فعبلمة  ىل صبع التكسَت تتكون من حرف اآلخرة الصحيح وىو (ٖ
وإذا صبع التكسَت تتكون من حرف اآلخر وىو جره ىو كسرة ظاىرة 

 فعبلمة جره كسرة مقدرة. غَت صحيح
ىو ظاىرة أما وزن منتهى اعبموع فإذا عبلمة جر وعبلمة جره الفتحة  (ٗ

 ٕٛأو مقدرة.

                                                           
خالد ؿبمود عبد اهلل شحادة،"صبوع التكسَت يف صحيح البخارى دراسة ربليلة داللية"، الرسالة )اعبامعة اؽبامشية 27
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ٕٛ
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 ثباب الثالال

 نظر العامة عن سورة البقر

 الفصل األول : تسمية سورة البقرة

 شبب التسمية:

آيات ىو يف ترتيب السورة اؼبدينة اليت نزل  ٕٙٛسورة البقرة م ّلف من  
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسبلم يف اؼبدينة. ىو أطول يف سنات وقت األول 

السورة وكثرة من اآلية بُت سورة األخرى يف القرآن. ىو سورة البقرة دبعٌت 
"بقرة". ألن جاء يف ىذه السورة قّصة مسلخ البقرة الذي امر اهلل إُف بٍت اسرائل 

 ٜٕيف أداء مسلخ البقرة ىّل يهودي خلق على األكثر.

ة إحدى وشبانُت ومائتُت، فقد نزلت دبعٌت يف حجة الوداع، مدنية إال آي 
وىي آخر القرآن نزوال على ما قيل: وغالب السورة نزل أول اؽبجرة، وىي أطول 
سور القرآن، كما أن أقصرىا سورة الكوثر، وأطول آية يف القرآن ىي آية الّدين 

إٍف، وأقصرىا قولو والضحى، وقولو  )يا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َتدايَ ْنُتْم ِبَدْيٍن(
 ٖٓوالفجر
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ويقتضي تقرير العقيدة التحدث عن صفات اؼب مُت والكافرين واؼبنافقُت،  
لعقد مقارنة بُت أىل النجاة وبُت أىل الدمار واؽببلك. كما يقتضي التحدث 
عن قدرة اهلل عز وجل، ببدء اػبليقة وتكرمي آدم أيب البشر بسجود اؼببلئكة لو، 

ب اؼبوُف ما حدث معو وزوجو يف اعبنة، مث اؽببوط إُف األرض. واستوجب وترتي
التحذير اإلؽبي للم منُت التحدث يف ىذه السورة دبا يزيد عن ثبلثها عن جرائم 

، فهم كفروا بنعمة اهلل، وَف يقدروا قباهتم من ٖٕٔ-ٚٗبٍت إسرائيل، من اآلية 
بطلبات على سبيل العناد  فرعون، وعبدوا العجل، وطالبوا موسى عليو السبلم

واؼبكابرة والتحدي، وبارغام من ربقيق مطالبهم اؼبادية كفروا بآيات اهلل، وقتلوا 
األنبياء بغَت حق، ونقضوا العهود واؼبوثيق، فاستحقوا إنزال العنة وغضب اهلل 

  عليهم، وجعلهم اهلل أذالء منبوذين مطرودين من رضبتو.

الكتاب إُف خطاب أىل القرآن، مث انتقلت السورة من خطاب أىل  
باتذكَت دبا ىو مشًتك بُت قوم موسى وقوم ؿبمد عليهما السبلم من نسب 
إبراىيم واالتفاق على فضلو، واستئصال كل مزاعم اػببلف على القبلة، وبيان 
األساس األعظم للدين وىو توحيد األؽبية، بتحصيص اػبالق بالعبودية، وشكر 

إباحة االستمتاع بطيبات الرزق وإباحة احملرمات حال اإللو على ما أنعم بو من 
 ٖٔ[.ٚٚٔ/ٕالضرورة، وبيان أصول الرب يف آية:)لَّْيَس اْلربَّ( ]البقرة: 
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مث أوضحت السورة اصول التشريع اإلسبلمي للم منُت بو، يف نطاق 
العبادات واؼبعامبلت، من إقامة الصبلة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 

يف سبيل اهلل وتنظيم أحكام القتال، واعتماد األشهر القمرية يف التوقيت  واعبهاد
الديٍت، واإلنفاق يف سبيل اهلل، ألنو وسيلة للوقاية من اغببلك، والوصية للوالدين 
واألقربُت، وبيان مستحقي النفقات، ومعاملة اليتامي وـبالطتهم يف اؼبعيشة، 

الرضاع والعدة، واإليبلء من النساء، وتنظيم ش ون األسرة يف الزواج والطبلق و 
وعدم اؼب اخذة بيمُت اللغو، وربرمي السحر والقتل بغَت حق وإجاب القصاص يف 
القتاُف، وربرمي أكل أموال الناس بالباطل، وربرمي اػبمر واؼبيسر والربا، وإتيان 

 النساء يف اغبيض ويف غَت مكان اغبرث وإقباب النسل، أي يف الدير.

السورت أن منط السعادة يف النيا واألخرت ىو اتباع  ومن توجيحات
الدين، وأصول الدين ثبلثة: ىي اإلمان باهلل ورسولو، واإلديان باليوم اآلخر، 
والعمل الصاٌف. والوالية العامة جيب أن تكون ألىل أإلديان واالستقامة، لكن 

 اإلكراه على الدين فبنوع.

 سبب التسمية . أ

ظبيت ىذه السورة ))سورة البقرة(( الشتماؽبا على قصة البقرة، اليت أمر 
اهلل بٍت اسرائيل بذحبها، الكتشاف  قاتل إنسان، بأن يضربوا اؼبيت جبزء منها، 
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( من سورة البقرة ٚٙفيحيا بإذن اهلل، وخيربىم عن القاتل، والقصة تبدأ باآلية )
 رص غلى طلبها.  وىي قصة مثَتة فعبل، يعجب منها السامع، وحي

 فضلها . ب

فضل ىذه السورة عظيم، وثواهبا جسيم، ويقال ؽبا: ))قصطاط 
القرآن(( لعظمها وهبائها، وكثَتة أحكامها ومواعظها، قال رسول اهلل 
صلى اهلل عليو وسبلم: ))ال ذبعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من 

وا سورة البقرة، فإن البيت الذي تقرأ فيو سورة البقرة وقال أيضا: ))اقرؤ 
أخذىا بركة، وتركها حسرة، وال يستطيعها البطلة(( أي السحرة. ويف 
صحيح البسيت عن سهل بن سعد، قال: قال رسول اهلل عليو وسبلم 
))إن لكل شيء سناما(( وإن سنام القرآن سورة البقرة، ومن قرأىا يف 

ارا َف يدخل بيتو ليبل ؼبا يدخل الشيطان بيتو ثبلث ليال، ومن قرأىا هن
 ٕٖالشيطان بيتو ثبلثة أيام.

 الفصل الثانى :أسباب نزول سورة البقرة

أما بالنسبة لسبب نزول سورة البقرة فلم يرد فيها سوى رواية واحدة  
ذىبت إُف صحتها أغلبية العلماء، واليت رويت عن ؾباىد بأنو قال: "أربع آيات 
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بعدىا نزلتا يف الكافرين وثبلث من أول ىذه السورة نزلت يف اؼب منُت وآيتان 
عشرة بعدىا نزلت يف اؼبنافقُت". "إن الذين كفروا"، قال الضحاك :نزلت يف أيب 
جهل وطبسة من أىل بيتو وقال الكليب: يعٍت اليهود. "وإذا لقوا الذين آمنوا"، 
ما روي عن ابن عباس قال: "نزلت ىذه اآلية يف عبد اهلل بن ُأيّب وأصحابو، 

خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول اهلل فقال: عبد وذلك أهنم 
اهلل بن ُأيب فقال: مرحبا بالصّديق سيد بٍت تيم وشيخ اإلسبلم وثاي رسول اهلل 
يف الغار الباذل نفسو ومالو، مث أخذ بيد عمر فقال: مرحبا بسيد بٍت عدي بن  

اهلل، مث أخذ بيد  كعب الفاروق القوي يف دين اهلل الباذل نفسو ومالو لرسول
على فقال: مرحباً بابن عم رسول اهلل وختنو سيد بٍت ىاشم ما خبل رسول اهلل، 
مث افًتقوا فقال عبد اهلل: ألصحابو كيف رأيتموي فعلت فإذا رأيتموىم فافعلوا  
كما فعلت فأثنوا عليو خَتاً، فرجع اؼبسلمون إُف رسول اهلل بذلك فأنزل اهلل 

 ."ىذه اآلية

 أو آية ولكل ُمتفّرقًة، البقرة سورة آيات نزلت البقرة سورة نزول سباب
 :األسباب ىذه ومن لنزوؽبا، خاصّ  سبب اآليات من ؾبموعة

َها خِبََْتٍ  نَْأتِ  نُ ْنِسَها أَوْ  آيَةٍ  ِمنْ  نَ ْنَسخْ  َما: )وجلّ  عزَّ  اهلل قال .ٔ  ِمْثِلَها أَوْ  ِمن ْ
 قول اآلية ىذه نزول سبب ؛(َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى اللَّوَ  َأنَّ  تَ ْعَلمْ  َأَفَْ 

 يْأمر ؿبمداً  أنَّ  الكعبة إُف اؼبقدس بيت من القبلة ربويل بعد اليهود
 .بعضاً  بعضو يناقض أنّو يعٍت وىذا عنو، يناىم مث بشيء أصحابو
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 بَ ْعدِ  ِمنْ  يَ ُردُّوَنُكمْ  َلوْ  اْلِكَتابِ  أَْىلِ  ِمنْ  َكِثَتٌ  َودَّ : )وجلّ  عزَّ  اهلل قال  .ٕ
 أنَّ  اآلية ىذه نزول سبب ؛...( أَنْ ُفِسِهمْ  ِعْندِ  ِمنْ  َحَسًدا ُكفَّارًا ِإديَاِنُكمْ 
 إُف تنظروا أَف(: ُأُحد غزوة بعد) للمسلمُت قالوا اليهود كبار من ؾبموعة

 إِف فارجعوا ُىزمتم، ؼبا اغبق على كنتم فلو بكم؟ حلَّ  وما أصابكم ما
 . لكم خَت ىو ديننا

 ؛... ( َشْيءٍ  َعَلى النََّصاَرى لَْيَستِ  اْليَ ُهودُ  َوقَاَلتِ : )وجلّ  عزَّ  اهلل قال .ٖ
 اهلل رسول إُف( اؼبسيحيّ ) قبران وفد جاء ؼبا أنَّو األية ىذه نزول سبب
 بينهم ُمناظرةٌ  فحدثت اليهود، أحبار وجاءىم والّسبلم الّصبلة عليو

 .شيء على لستم: لآلخر منهم فريق كل وقال أصواهتم، وارتفعت
 اظْبُوُ  ِفيَها يُْذَكرَ  َأنْ  اللَّوِ  َمَساِجدَ  َمَنعَ  فبَّنْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ : ) وجلّ  عزَّ  اهلل قال .ٗ

 رسول منعوا ألهّنم مّكة مشركُت يف نزلت: األية ىذه نزول سبب ؛...(
 . اغبرام اؼبسجد دخول من اغُبديبية عام والّسبلم الّصبلة عليو اهلل

 ؛(الرَِّحيمُ  الرَّضْبَنُ  ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َواِحدٌ  ِإَلوٌ  َوِإؽَبُُكمْ : )وجلّ  عزَّ  اهلل قال .٘
 الّصبلة عليو النيبّ  من طلبوا قريش ُكّفار أنّ  األية ىذه نزول سبب

 . وجلّ  عزَّ  لربِّو وصف والّسبلم
 ؛(َواغبَْجِّ  لِلنَّاسِ  َمَواِقيتُ  ِىيَ  ُقلْ  اأْلَِىلَّةِ  َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ : )وجلّ  عزَّ  اهلل قال .ٙ

 قاال غنم بن وثعلبة جبل بن معاذ الصحابيُت أنَّ : اآلية ىذه نزول سبب
 اػبيط، مثل دقيقاً  يبدو اؽببلل بال ما: والّسبلم الّصبلة عليو اهلل لّرسول
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 ويدقّ  ينقص، يزال ال مث ويستدير، ويستوي، عظيماً  يصبح حىت يزيد مث
  واحدة؟ حالة على يكون ال بدا، كما يعود حىت

 ِإنَّ  تَ ْعَتُدوا َواَل  يُ َقاتُِلوَنُكمْ  الَِّذينَ  اللَّوِ  َسِبيلِ  يف  وقَاتُِلوا: )وجلّ  عزَّ  اهلل قال .ٚ
شركُت أنّ  اآلية ىذه نزول سبب ؛(اْلُمْعَتِدينَ  حيُِبُّ  اَل  اللَّوَ 

ُ
 رسول منعوا اؼب

 َعاَموُ  يرجع أن على وصاغبوه اغُبديبية، عام يف والّسبلم الّصبلة عليو اهلل
 اهلل رسول ذبّهز اؼبوعد جاء فلما شاء، ما ويفعل بالبيت فيطوف القادم
 تفي أال الّصحابة فخاف القضاء، لعمرة وأصحابو والّسبلم الّصبلة عليو
 ٖٖ.ويقاتلوىم اغبرام اؼبسجد عن دينعوىم وأن بذلك قريش ؽبم

 الفصل الثالث: مناسبة سورة البقرة لما قبلها وما بعدها

 لما قبلها مناسبتها .1
 أما سورة اليت تقع قبل سورة البقرة فهي سورة الفاربة اليت تتحدث عن:

سورة الفاربة ىو مواصفات مباحثة اليت سيبحث يف سورة البقرة  . أ
 وسور بعدىا

يف آخر الفاربة ذكر ابتهال العبد، لكي اعطى اهلل ىديا  . ب
كتاب   مستقيما، ويف سورة البقرة بدأ باآلية اليت يبُت أّن القرآن ىو

 الذى داّل على صراط اؼبسقيم.

                                                           
 )اعبزء األول(تفسَت القرآن العظيم، ايب الفراء اظباعيل بن عمر بن كثَت الفرشي الدمشقى،  ٖٖ
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يف آخر الفاربة ذكر ثبلث ؾبموعات من الناس، يعٍت الذى  . ت
أعطيت معرفة ومغضوب على اهلل ويف أول سورة البقرة ذكر ثبلث 

 ؾبموعات من الناس. يعٍت اؼبتقُت والكافرون واؼبنافقون.
 مناسبتها لما بعدها .8

وتركها حسرة وال تستطيعها تعلموا  سورة البقرة، فإن أخذىا بركة،  . أ
البطلة. وتعلموا سورة البقرة، وآل عمران، فإهنا الزىراوان، يطبلن 

 صاحبهما يوم القيامة حُت ينشق عنو قربة الشاحب.
أنو من قرأ البقرة وآل عمران يف يوم، برئ من النفاق حىت ديسي  . ب

ومن قرأمها يف ليلة برئ من النفاق حىت يصبح، مكان يقرؤمها كل يوم 
  ٖٗوليلة سوى جزئو.

 الفصل الرابع :مضمونها باإلجمال

سورة البقرة سورة مدنية أي أهنا جاءت لتعاًف اعبانب التشريعي من 
العقيدة، وما فيها من أحكام ونظم وتشريعات تنظم حياة اؼبسلمُت وتوجهها 
وتقيمها وفق ما شرع اهلل وأراد، وما فيها من أحكام الزواج والطبلق والصيام 

 .اوغَتى

ىي أطول سور القرآن على اإلطبلق وىي من السور اليت تعٌت جبانب التشريع ، 
 . وتعاًف النظم والقوانُت اليت حيتاجها اؼبسلمون يف حياهتم االجتماعية

                                                           
ٖٗ Kementrian agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya,(Jakarta: Penerbit Lentera, Abad 3121) 
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بدأ اهلل عز وجل سورة البقرة بدعوة القرآن وكونو حقاال ؾبال فيو للشك 
 واالرتبط وجعل الناس ذباه ىدايتو ثبلثة أقسام:

ي منون بالغيب دبجدد سبلمة الفطرة اؼب منون وىو قسمان: الذين  .ٔ
ويقيمون ركٍت الدين: البدي الروحي واؼباِف اإلجتماعي والذين ي منون 
بتأثَت أدياهنم دبا أنزل من قبلو من كتب الرسل إذا يرونو أكمل منها ىداية 

 وأوضخ رواية وأقوى داللة.
وى الذين فقدوا االستهداد الكافرون الراسخون يف الكفر وطاعة اؽب .ٕ

 لئلديان واؽبدى.
 اؼبنافقون الذين يظهرون غَت ما خيفون ويقولون ما اليفعلون. .ٖ

 سورة البقرة من حيث جمع التكسيرالفصل الخامس: 

كما نظرنا يف مضمون سورة البقرة اليت تبُت كثرة من قصة ويكون  
. كاؼبثل يف ذه السورةالباحثة أن تبحث سورة البقرة ومنظور بكثرة من آية يف ى

  " (ٕٛآية السابع والعشرين )           

   ".....ٖ٘ )(ٖٚويف آية الثالث والثامنون )  )أَْمَوات "     
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 ٕٛالبقرة:  
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          "ٖٙ . )َمْوتى(
 اليت سواء معنامها يعٍت الذى يسقط.

 التفسير البيان  .ٔ

قال ابن عباس وابن مسعود: أي كنتم أمواتا معدومُت قبل أن زبلقوا  
 مث دييتكم عند انقضاء آجالكم مث حيييكم يوم القيامة.-أي خلقكم -فاحياكم

ب ََّنا أََمت ََّنا اثْ َنتَ ُْتِ َوَأْحيَ ْيتَ َنا اثْ َنتَ ُْت(. قال ابن عطية: وىذا رَ  قَاُلوا)وي يده آية أخرى: 
القول: ىو اؼبراد باآلية وىو الذي ال ؿبيد للكفار عنو إلقرارىم هبما وإذا أذعنت 

دومُت مث لئلحياء يف الدنيا مث لئلماتة فيها قوي نفوس الكفار لكوهنم أمواتا مع
  ٖٚياء اآلخر وجاء جحدىم لو دعوى ال حجة عليها.عليهم لزوم اإلح

 ىذه قبل كنتم أنكم واغبال أي( {ٕٛ}البقرة: مْ اكُ يَ حْ فَأَ  اتاً وَ مْ أَ  مْ تُ نْ وَكُ ) 
 يف منها بعض األرض، يف متفرقة أجزاؤكم أمواتا، الدنيا اغبياة يف النشأة

 الغازية، الطبقات يف وقسم السائلة، الطبقات يف وأخرى اعبامدة، الطبقات
 تقومي أحسن يف خلقكم مث ذلك، يف والنبات اغبيوان أجزاء سائر تشركون
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 ٖٚالبقرة:  
37

، الطبعة العاشرة )جمٌع الحقوق الجزء األول التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج،ا.د.وهبة الزحٌل،  

 .128م( ص.2113محفوظة لدار الفكر دمشق، 
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 الكائنات صبيع وتسخَت والفهم، واإلدراك العقل بنعمة غَتكم على وفضلكم
 ٖٛ.لكم األرضية

 آيَاتِوِ  َويُرِيُكمْ  اْلَمْوَتى اللَّوُ  حُيِْيي َكَذِلكَ  بِبَ ْعِضَها اْضرِبُوهُ  فَ ُقْلَنا: }تعاُف قال
 ربدث وكادت إسرائيل بٍت بُت اػببلف احتدم [.ٖٚ]البقرة: {..تَ ْعِقُلونَ  َلَعلَُّكمْ 
 تبارك اهلل من ليطلب السبلم عليو موسى إُف يلجأوا أن فقرروا.. كبَتة فتنة

 اهلل من األمر وجاء.. القاتل على ويدؽبم اعبردية ىذه لغز ؽبم يكشف أن وتعاُف
.. اؼبشكلة النتهت بقرة أية بقرة ذحبوا ولو البقرة اذحبوا أن وتعاُف سبحانو
 إُف وصلوا حىت.. رويناه ما آخر إُف شكلها وما لوهنا ما يقولون ظلوا ولكنهم
 فاشًتوىا ابنو يكرب حىت اهلل عند الصاٌف الرجل استودعها قد كان اليت البقرة

 البقرة من جبزء القتيل يضربوا أن أي. ببعضها يضربوه أن اهلل فأمرىم.. وذحبوىا
 .وماتت دمها سال أن بعد اؼبذبوحة

.. فيحيا ميت بو ُيضرب ميت من جزء.. القصة يف العظمة إُف وانظر
 أحياه اهلل أن فلو.. أبدا يشكون ذبعلهم ال بصورة اغبق أعدىا اؼبسألة إذن

 مث حياه فيو كانت مات، قد يكن َف لقالوا. البقرة من جبزء يضرب أن بدون
 درسا ليعطيهم سبوت حىت بقرة يذحبوا أن أمرىم اهلل ولكن. اغماءة بعد أفاق
 جزءاً  يأخذوا وأن.. باؼباديات إال ي منون ال الذين اؼباديون وىم اهلل بقدرة إديانيا
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 .18. ص.سورة البقرة تفسٌر المراغًأحمد مصطفى المرغً،  
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 بعد اهلل ودييتو قاتلو باسم وينطق فيحيا القتيل بو يضربوا وأن منها أجزاء أو
 ٜٖ.ذلك

باؼبعٌت ىو من فارق اغبياة، الشخص  من مفراد اؼبيت أموات و موتى
َعاٌل( أَف ْ حّي. لكن كلهما ديلكان وزن ؿبتلف. أموات من وزن ) الذي مات ضد

من صبع التكسَت باؼبعٌت صبع القلة و موتى من وزن )فَ ْعَلى(من صبع التكسَت 
 باؼبعٌت صبع الكثرة.
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  (Islameyat Quran 3125) من سورة البقرة 73تفسٌر الشعراوي لالٌة مصروي،  

).3122Agustus  34. Html (ayt-www.masrawiy.com/islameyat/qur’an 

http://www.masrawiy.com/islameyat/qur'an-ayt
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 الباب الرابع

 ووزنه في سورة البقرةجمع التكسير 

 الفصل األول: اآليات التى تحتوى على جمع التكسير في سورة البقرة

 ٗٛكلمة يف   ٛٙمرة و ٘٘ٔلباحثة صبع التكسَت اليت تقع يفوجدت ا 
 وزن منها: ٚٔآيات من سورة البقرة وتوجد 

 الر
 قم

رقم 
 اآلية

صبع  اآليات
 التكسَت

وزن صبع 
 التكسَت

معٌت صبع 
 التكسَت

ٔ ٛ        

      

     

 قلوب
 أبصار 

 

 لٌ و فُ عُ 
 أَفْ َعالٌ 

 صبع الكثرة
 صبع القلة

ٕ ٜ           

    

     

 صبع القلة أَفْ ُعلٌ  أنفس

ٖ ٖٔ           

            

      

         

 سفهاء
 سفهاء

 فُ َعبَلءُ 
 فُ َعبَلءُ 

 صبع الكثرة
 صبع الكثرة
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ٗ ٔٛ           صم 
 بكم
 عمي

 فُ ْعلٌ 
 فُ ْعلٌ 
 فُ ْعلٌ 

 صبع الكثرة
 صبع الكثرة
 صبع الكثرة

٘ ٕٓ 
      

              

           

       

     

 أبصار
 أبصار
 
 

 أَفْ َعالٌ  
 أَفْ َعالٌ  

 صبع القلة
 صبع القلة
 
 

ٙ ٕٕ 
         

               

                

     

     

 صبع القلة أَفْ َعالٌ  أنداد

ٚ ٕٖ 
              

           

      

        

 صبع الكثرة فُ َعبَلءُ  شهداء

ٛ ٕ٘ 
       صبع القلة أَفْ َعالٌ  أهنار 
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 صبع القلة أَفْ َعالٌ  أزواج

ٜ ٕٛ 
      

      

           

 صبع القلة أَفْ َعالٌ  أموات

ٔٓ ٖٓ 
      

            

      

            

          

 مبلئكة
 
 
 دماء

 َمَفاِعلُ 
 
 
 ِفِعالٌ 

صيغة 
اؼبنتهى 
 اعبمع

 صبع الكثرة

ٔٔ ٖٔ       

     

           

 أظباء
 أظباء
 مبلئكة

 أَفْ َعالٌ 
 
 َمَفاِعلُ 

 صبع القلة
صيغة 
اؼبنتهى 
 اعبمع
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ٕٔ ٖٖ       

      

           

             

    

 أظباء
 أظباء

 صبع القلة أَفْ َعالٌ 
 

ٖٔ ٖٗ      

        

           

صيغة  َمَفاِعلُ  مبلئكة
اؼبنتهى 
 اعبمع

ٔٗ ٗٗ            

      

      

 صبع القلة أَفْ ُعلٌ  أنفس
 

ٔ٘ ٜٗ          

          

     

               

 صبع القلة أَفْ َعالٌ  أبناء
 

ٔٙ ٘ٗ               

    

     

 القلةصبع  أَفْ ُعلٌ  أنفس
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ٔٚ ٘ٚ           

           

              

        

 صبع القلة أَفْ ُعلٌ  أنفس
 

ٔٛ ٘ٛ           

          

    

           

      

 صبع الكثرة لٌ فُ عَّ  سّجد

ٜٔ ٙ٘           

     

      

 صبع الكثرة ِفَعَلةٌ  قردة

ٕٓ ٖٚ              

     

      

 صبع الكثرة فَ ْعَلى موتى

ٕٔ ٚٗ       صبع الكثرة فُ ُعلٌ  قلوب 
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 أَفْ َعالٌ  أهنار
 

 صبع القلة
 

ٕٕ ٚٛ           

          

صيغة  فَ َعاِف  أماي
اؼبنتهى 
 اعبمع

ٕٖ ٖٛ                  

            

    

           

             

         

 يتاما
 مساكُت

 فَ َعاَُف 
 َمَفاِعلُ 
 

صيغة 
اؼبنتهى 
 اعبمع

ٕٗ ٛٗ          

     

         

 دماء
 أنفس
 ديار

 لٌ اِفعَ 
 أَفْ ُعلٌ 
 ِفَعالٌ 

 صبع الكثرة
 صبع القلة
 صبع الكثرة
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ٕ٘ ٛ٘      

     

          

     

            

          

          

                 

             

              

 انفس
 ديار
 أسارى

 أَفْ ُعلٌ 
 ِفَعالٌ 
 فَ َعَلى

 صبع القلة
 صبع الكثرة
صيغة 
اؼبنتهى 
 اعبمع

ٕٙ ٛٚ          

      

             

            

     

          

 رسول
 أنفس

 فُ ُعْولٌ 
 أَفْ ُعلٌ 

 صبع الكثرة
 صبع القلة

ٕٚ ٛٛ        

           

 صبع الكثرة فُ ُعْولٌ  قلوب
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ٕٛ ٜٓ      

           

            

       

           

 أنفس
 عباد

 أَفْ ُعلٌ 
 ِفَعالٌ 

 صبع القلة
 صبع الكثرة

 

ٕٜ ٜٔ           

         

           

            

      

      

 صبع الكثرة أْفِعبَلء أنبياء
 

ٖٓ ٜٖ           

        

        

     

         

          

      

 صبع الكثرة فُ ُعْولٌ  قلوب
 



48 

 

 

ٖٔ ٜٛ      

     

        

 نلئكة
 
 
 رسل

 َمَفاِعلُ 
 
 
 فُ ُعلٌ 

صيغة 
اؼبنتهى 
 اعبمع

 صبع الكثرة
 

ٖٕ ٔٓٔ          

           

          

     

    

 صبع الكثرة فُ ُعْولٌ  ظهور
 

ٖٖ ٕٔٓ       

             

    

           

             

           

            

            

          

 شياطُت
 شياطُت
 
 أنفس
 

 َمَفاِعْيلٌ 
 َمَفاِعْيلٌ 
 
 أَفْ ُعلٌ 

صيغة 
اؼبنتهى 
 اعبمع

 صبع القلة
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ٖٗ ٔٔٗ        

               

          

           

           

صيغة  َمَفاِعلٌ  مساجد
اؼبنتهى 
 اعبمع

 

ٖ٘ 
 

ٔٔٛ             

            

             

      

         

 صبع الكثرة لٌ وْ عُ ف ُ  قلوب
 

ٖٙ ٜٔٔ             

         

 صبع القلة أَفْ َعالٌ  أصحاب
 

ٖٚ ٕٔ٘                 صبع الكثرة فُ عَّلٌ  ركع 
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 صبع الكثرة فُعْولٌ  سجود
 

ٖٛ ٕٔٚ      

          

           

صيغة  َمَفاِعلٌ  قواعد
اؼبنتهى 
 اعبمع

 

ٖٜ ٕٔٗ       

              

           

            

 صبع الكثرة فُ َعبَلءُ  سفهاء
 

ٗٓ ٖٔٗ 
 
 
 

         

    

              

              

         

             

               

 صبع الكثرة ءبَل عَ ف ُ  شهداء
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ٗٔ ٔ٘ٗ             

      

     

 صبع القلة أَفْ َعالٌ  أحياء

ٕٗ ٔ٘٘          

    

    

       

 أموال
 أنفس

 أَفْ َعالٌ 
 أَفْ ُعلٌ 

 صبع القلة

 صبع الكثرة
 

ٖٗ ٔٙٔ       

     

        

 كفار
 مبلئكة

 فُ عَّالٌ 
 َمَفاِعلُ 

 صبع الكثرة
صيغة 
اؼبنتهى 
 اعبمع

ٗٗ ٔٙٗ         

             

              

              

            

 صبع الكثرة ِفَعالٌ  رياح
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ٗ٘ ٔٙ٘           

      

               

            

           

      

 صبع القلة أَفْ َعالٌ  أنداد

ٗٙ ٔٚٔ            

           

          

 صم
 بكم
 عمي

 فُ ْعلٌ 
 فُ ْعلٌ 
 فُ ْعلٌ 

 صبع الكثرة
 صبع الكثرة
 صبع الكثرة

ٗٚ ٔٚٗ          

          

            

      

           

      

 فُ ُعْولٌ  بطون
 

 صبع الكثرة
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ٗٛ ٔٚٚ        

          

         

   

           

    

          

          

          

            

            

             

 وجوه
 مبلئكة

 
 يتاما
 

 مساكُت

 لٌ و عُ ف ُ 
 َمَفاِعلُ 
 
 
 فَ َعاَُف 
 َمَفاِعْيلُ 

 صبع الكثرة
صيغة 
اؼبنتهى 
 اعبمع

 صبع الكثرة
صيغة 
اؼبنتهى 
 اعبمع

ٜٗ ٔٚٛ          

      

                

                

            

        

 قتلى
 

 صبع الكثرة فَ ْعَلى
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٘ٓ ٔٛٚ       

             

          

    

         

           

            

            

                 

           

      

            

         

 صيام
 انفس
 مساجد
 

 ِفَعالٌ 
 أَفْ ُعلٌ 
 َمَفاِعلٌ 
 

 صبع الكثرة
 صبع القلة
صيغة 
اؼبنتهى 
 اعبمع

٘ٔ ٔٛٛ      

     

      

 أموال
 حكام
 أموال

 أَفْ َعالٌ 
 لٌ افُ عَ 

 أَفْ َعالٌ 

 صبع القلة
 صبع الكثرة
 صبع القلة
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ٕ٘ ٜٔٛ            

            

     

           

      

       

 

 بيوت
 ظهور
 بيوت
 أبواب

 فُ ُعْولٌ 
 فُ ُعْولٌ 
 فُ ُعْولٌ 
 اَفْ َعالٌ 
 

 صبع الكثرة
 صبع الكثرة
 صبع الكثرة
 صبع القلة

 

ٖ٘ ٜٔٙ             

        

     

             

         

          

            

           

                

            

 رئوس
 

 فُ ُعْولٌ 
 

 الكثرةصبع 
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٘ٗ ٜٔٚ       

        

           

            

           

          

 صبع القلة أَفْ ُعلٌ  أشهر
 

٘٘ ٕٓٓ     

     

           

             

         

 مناسك
 
 
 ءاباء
 

 َمَفاِعلٌ 
 
 
 أَفْ َعالٌ 
 

صيغة 
اؼبنتهى 
 اعبمع

 صبع القلة
 

٘ٙ ٕٖٓ        

             

               

         

 صبع القلة أفْ َعالٌ  أيام
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٘ٚ ٕٓٚ            

          

     

 صبع الكثرة ِفَعالٌ  عباد
 

٘ٛ ٕٔ٘           

           

     

            

     

 يتامى
 مساكُت

 فَ َعاَُف 
 َمَفاِعْيلٌ 

صيغة 
اؼبنتهى 
 اعبمع

 

ٜ٘ ٕٔٚ             

            

         

           

              

           

            

            

     

 أعمال
 أصحاب
 

 أَفْ َعالٌ 
 أَفْ َعالٌ 
 
 

 صبع القلة
 صبع القلة
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ٙٓ ٕٕٗ      

          

           

 أَفْ َعالٌ  أديان
 

 صبع القلة
 

ٙٔ ٕٕ٘       

      

         

 أديان
 قلوب

 أَفْ َعالٌ 
 فُ ُعْولٌ 

 صبع القلة
 صبع الكثرة

 
 

ٕٙ ٕٕٙ          

        

     

 

 صبع القلة أَفْ ُعلٌ  أشهر
 

ٖٙ ٕٕٛ    

            

       

      

           

            

 أنفس
 أرحام
 بعول
 رجال

 أَفْ ُعلٌ 
 أَفْ ُعلٌ 
 فُ ُعْولٌ 
 ِفَعالٌ 

 صبع القلة
 صبع القلة
 صبع الكثرة
 صبع الكثرة
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ٙٗ 
 

ٕٕٜ          

         

            

       

      

             

       

             

    

 حدود
 حدود
 حدود

 فُ ُعْولٌ 
 فُ ُعْولٌ 
 فُ ُعْولٌ 

 الكثرةصبع 
 صبع الكثرة
 صبع الكثرة

 

ٙ٘ ٕٖٓ           

            

          

       

         

 حدود
 حدود

 فُ ُعْولٌ 
 فُ ُعْولٌ 
 
 
 
 
 

 صبع الكثرة
 صبع الكثرة

 

ٙٙ ٕٖٕ             صبع القلة أَفْ َعالٌ  أزواج 
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ٙٚ ٕٖٖ     

              

               

            

                

                

             

          

     

            

             

          

 أوالد
 أوالد

 أَفْ َعالٌ 
 أَفْ َعالٌ 

 صبع القلة
 صبع القلة
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ٙٛ ٕٖٗ          

     

          

     

             

    

 أزواج
 أنفس
 أشهر
 أنفس

 أَفْ َعالٌ 
 أَفْ ُعلٌ 
 أَفْ ُعلٌ 
 أَفْ ُعلٌ 

 صبع القلة
 صبع القلة
 صبع القلة
 صبع القلة

 

ٜٙ ٕٖ٘           

             

      

         

           

            

          

      

       

 أنفس
 أنفس

 أَفْ ُعلٌ 
 أَفْ ُعلٌ 

 صبع القلة
 صبع القلة

 

ٚٓ ٕٗٓ          

     

             

 أزواج
 أزواج
 أنفس

 أَفْ َعالٌ 
 أَفْ َعالٌ 
 أَفْ ُعلٌ 

 صبع القلة
 صبع القلة
 صبع القلة
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ٚٔ ٕٖٗ           

     

          

         

       

      

 ديار
 ألوف

 ِفَعالٌ 
 فُ ُعْولٌ 

 صبع الكثرة
 الكثرةصبع 

 

ٕٚ ٕٗٙ             

              

               

         

                

            

      

             

         

 ديار
 أبناء

 ِفَعالٌ 
 أَفْ َعالٌ 
 

 صبع الكثرة
 القلةصبع 
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ٖٚ ٕٗٛ           

         

        

     

            

      

صيغة  َمَفاِعلُ  مبلئكة
اؼبنتهى 
 اعبمع

 

ٚٗ ٕٜٗ      

       

           

           

             

           

              

     

           

            

           

 جنود
 جنود
 

 فُ ُعْولٌ 
 فُ ُعْولٌ 

 صبع الكثرة
 صبع الكثرة

ٚ٘ ٕ٘ٓ     صبع الكثرة فُ ُعْولٌ  جنود 
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 صبع القلة أَفْ َعالٌ  أقدام
 

ٚٙ ٕٜ٘                  

      

                 

             

               

             

          

     

        

          

           

          

 عروش
 
 

 صبع الكثرة فُ ُعْولٌ 

ٚٚ ٕٙٓ           

        

            

 الكثرةصبع  فَ ْعَلى موتى
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ٚٛ ٕٙٔ      

           

        

            

    

 أموال
 سنابل

 أَفْ َعالٌ 
 َمَفاِعلٌ 

 صبع الكثرة
صيغة 
اؼبنتهى 
 اعبمع

 

ٜٚ ٕٕٙ       

            

          

       

    

 القلةصبع  أَفْ َعالٌ  أموال
 

ٛٓ ٕٙٙ          

      

              

              

 أعناب
 ضعفاء

 أَفْ َعالٌ 
 فُ َعبَلءُ 

 صبع القلة
 صبع الكثرة
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ٛٔ ٕٚٔ           

     

         

            

    

 صبع الكثرة فُ َعبَلءُ  فقراء
 

ٕٛ ٕٕٚ         

            

     

            

             

        

 صبع القلة أَفْ ُعلٌ  أنفس
 

ٖٛ ٕٖٚ     

         

        

 فقراء
 أغنياء

 فُ َعبَلءُ 
 أَْفِعبَلءُ 

 صبع الكثرة
 صبع الكثرة
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ٛٗ ٕٚٗ     

            

         

        

 صبع القلة أَفْ َعالٌ  أموال

ٛ٘ ٕٜٚ            

           

    

      

 صبع القلة أَفْ َعالٌ  أموال

ٛٙ ٕٕٛ             

           

          

          

          

          

 رجال
 شهداء
 شهداء

 ِفَعالٌ 
 فُ َعبَلءُ 
 فُ َعبَلءُ 

 صبع الكثرة
 صبع الكثرة
 صبع الكثرة
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ٛٚ ٕٛٗ              

      

           

             

        

 صبع القلة لٌ عُ ف ْ أَ  أنفس

ٛٛ ٕٛ٘           

            

     

        

          

         

 مبلئكة
 
 
 كتب
 رسل

 َمَفاِعلُ 
 
 
 فُ ُعلٌ 
 فُ ُعلٌ 

صيغة 
اؼبنتهى 
 اعبمع

 صبع الكثرة
 صبع الكثرة

 

 

 : أوزان جمع التكسير الموجودة في سورة البقرة الفصل الثاني

 َأفْ ُعل  صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن  .ٔ

 مرة ٕٕأَنْ ُفٌس مفرده نَ ْفٌس وجد  . أ

 مرات َٖأْشُهٌر مفرده َشْهٌر وجد  . ب
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 َأفْ َعال   صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٕ

 مرات ٖأَنْ َهاٌر مفرده نَ ْهٌر وجد  . أ

 مرةَٔمٌل وجد َأْعَماٌل مفرده عَ  . ب

 مرات ٖجد أَْبَصٌر مفرده َبَصٌر و  . ج

 مرتان ْٕنَداٌد مفرده َنِدْيٌد وجد أَ  . د

 مرات ٘أْزواٌج مفرده زوج وجد  . ه

 مرة ٔأَْمَواٌت مفرده َمْوٌت وجد  . و

 مرات َٗأظْبَاٌء مفرده ِإْسٌم وجد  . ز

 مرتان ٕأَبْ َناٌء مفرده ِإْبٌن وجد  . ح

 مرتان ْٕصَحاٌب مفرده َصاِحٌب وجد أَ  . ط

 ةمر  َٔأْحَياٌء مفرده َحيٌّ وجد  . ي
 مرات ٚ وجدأَْمَواٌل مفرده َماٌل  . ك
 مرة ٔ وجدأَبْ َ اٌب مفرده بَاٌب  . ل
 مرة ٔ وجد أدَْيَاٌن مفرده ديَُِْتٌ  . م
 مرة ٔ وجدأَْرَحاٌم مفرده َرِحٌم  . ن
 مرتان ٕ وجد َأْواَلٌد مفرده َوَلدٌ  . س
 مرة وجد ٔأَْقَداٌم مفرده َقَدٌم  . ع
 مرة ٔ وجدَأْعَناٌب مفرده ِعَنٌب  . ف
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 مرة ٔ وجد أابَاٌء مفرده َأبٌ  . ص
 مرة وجد ٔأَيَّاٌم مفرده يَ ْوٌم  . ق

 فُ ْعل   صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٖ
 مرتان ُٕصمٌّ مفرده َصمَّاٌء وجد  . أ

 مرتان ٕوجد ُبْكٌم مفرده أَْبَكاٌم  . ب
 مرتان ُٕعْمٌي مفرده َأْعَماٌء وجد  . ج

 فُ ُعل   صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٗ
 مرة ِٔكَتاٌب وجد ُكُتٌب مفرده   . أ

 مرتان ُٕرُسٌل مفرده َرُسْوٌل وجد  . ب
 فَ ْعَلى صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن .٘

َلى مفرده قَِتْيٌل وجد  . أ  مرة ٔقَ ت ْ
 مرتان َٕمْوَتى مفرده َمْوٌت وجد  . ب

 ِفَعَلة   صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٙ
 مرة ِٔقَرَدٌة مفرده ِقْرٌد وجد  . أ

 فُ عَّال   التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزنصبع  .ٚ
 مرة ُٔحكَّاٌم مفرده َحاِكٌم وجد  . أ

 مرة ُٔكفَّاٌر مفرده َكاِفٌر وجد  . ب
 ِفَعال   صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٛ
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 مرة ِٔدَماٌء مفرده َدمٌّ وجد  . أ
 مرات ِٗديَاٌر مفرده َداٌر وجد  . ب
 مرة ٔرِيَاٌح مفردة رِْيٌح وجد  . ج
 مرتان ِٕعَباٌد مفرده َعْبٌد وجد  . د
 مرتان ٕمفرده َرْجٌل وجد  رَِجالٌ  . ه
 مرتان ِٕصَياٌم مفرده َصاِئٌم وجد  . و

 فُ ُعْول   صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٜ
 مرات ٙقُ ُلُوٌب مفرده قَ ْلٌب وجد  . أ

 مرتان ٕظُُهْوٌر مفرده َظْهٌر وجد  . ب
 مرة ُٔسُجْوٌد مفرده َساِجٌد وجد  . ج
 مرة ُٔوُجْوٌه مفرده َوْجٌح وجد  . د
 مرة ُٔرُءْوٌس مفرده رَْأٌس وجد  . ه
 مرتان ٕبُ يُ ْوٌت مفرده بَ ْيٌت وجد  . و

 مرة ٔبُ ُعْوٌل مفرده بُ ْعٌل وجد ز.     

 مرات ُٙحُدْوٌد مفرده َحٌد وجد  . ح
 مرتان ُٕجنُ ْوٌد مفرده َجْنٌد وجد  . ط
 مرة ُٔعُرْوٌش مفرده َعْرٌش وجد  . ي
 مرة ٔوجد ُبُطْوٌن مفرده َبْطٌن  . ك
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 مرة ٔأُُلْوٌف مفرده أَْلٌف وجد  . ل
 فُ َعاَلءُ  صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٔ

 مرات ُٗشَهَداُء مفرده َشاِىٌد وجد  . أ
 مرات َٖفَهاُء مفرده َسِفْيٌو وجد سُ  . ب
 مرات َٖقَراُء مفرده فَاِكٌر وجد ف ُ  . ج

 مرة ُٔضَعَفاُء مفرده َضِعْيٌف وجد د.   
 َأْفِعاَلءُ  سورة البقرة الذي يتبع وزنصبع التكسَت يف  .ٔٔ

 مرة ٔأَنِْبَياُء مفرده َنيبٌّ وجد  . أ
 مرة َٔأْغِنَياُء مفرده َغٍِتٌّ وجد  . ب

 فَ َعاِللُ  صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٕٔ
 مرة َٔسَناِبُل مفرده َسْنُبٌل وجد  . أ

 َمَفاِعل   صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٖٔ
 مرات َٖساِجُد مفرده َمْسِجٌد وجد مَ  . أ

 مرة َٔمَناِسُك مفرده َمْنَسٌك وجد  . ب
 مرات َٛمبَلِئَكُة مفرده َمَلٌك وجد  . ج

 َمَفاِعْيلُ  صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٗٔ
 مرتان ُْٕتُ مفرده ِمْسِكُْتٌ وجد َمَساكِ  . أ

 مرتان ِٕطُْتُ مفرده َشْيطَاٌن وجد َشَيا . ب
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َقاٌت وجد  َمَواِقْيُت مفرده . ج  مرة ِٔمي ْ
 فَ َواِعلُ  صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن .٘ٔ

 مرة ٔقَ َواِعُد مفرده قَاِعٌد وجد  . أ
 فَ َعاَلى صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن .ٙٔ

 مرة َٔاَساَرى مفرده َأِسي ٌْر وجد  . أ
 مرات ٖيَ َتامى مفرده يَِتْيٌم وجد  . ب

 فَ َعاِلى يتبع وزنصبع التكسَت يف سورة البقرة الذي  .ٚٔ
 مرة ٔاََماِيَّ مفرده أَْمِنيٌَّة وجد  . أ

 معنى أوزان جمع التكسير الموجودة في سورة البقرة: الفصل الثالث

يعٌت صبع القلة وصبع  اثناىن زان صبع التكسَت ينقسم معنانمعٌت أو  
 الكثرة:

صبع القلة ىو يصدق على ثبلثة إُف عشرة ويكون على أربعة أوزان  .ٔ
 :ىووزنان اثناىن ووجدت الباحثة وزن صبع القلة يف سورة البقرة 

 َأفْ ُعل  يف سورة البقرة الذي يتبع وزن  قلةصبع ال . أ

 مرة ٕٕأَنْ ُفٌس مفرده نَ ْفٌس وجد  (ٔ

 مرات َٖأْشُهٌر مفرده َشْهٌر وجد  (ٕ

 َأفْ َعال   يف سورة البقرة الذي يتبع وزن قلةصبع ال . ب
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 مرات ٖأَنْ َهاٌر مفرده نَ ْهٌر وجد  (ٔ

 مرةَٔأْعَماٌل مفرده َعَمٌل وجد  (ٕ

 مرات ٖأَْبَصٌر مفرده َبَصٌر وجد  (ٖ

 مرتان ٕأَْنَداٌد مفرده َنِدْيٌد وجد  (ٗ

 مرات ٘أْزواٌج مفرده زوج وجد  (٘

 مرة ٔأَْمَواٌت مفرده َمْوٌت وجد  (ٙ

 مرات ِٗإْسٌم وجد َأظْبَاٌء مفرده  (ٚ

 مرتان ٕأَبْ َناٌء مفرده ِإْبٌن وجد  (ٛ

 مرتان َٕأْصَحاٌب مفرده َصاِحٌب وجد  (ٜ

 مرة َٔأْحَياٌء مفرده َحيٌّ وجد  (ٓٔ

 مرات ٚ وجدأَْمَواٌل مفرده َماٌل  (ٔٔ

 مرة ٔ وجدأَبْ َ اٌب مفرده بَاٌب  (ٕٔ

 مرة ٔ وجد أدَْيَاٌن مفرده ديَُِْتٌ  (ٖٔ

 مرة ٔ وجدأَْرَحاٌم مفرده َرِحٌم  (ٗٔ

 مرتان ٕ وجد َأْواَلٌد مفرده َوَلدٌ  (٘ٔ

 مرة وجد ٔأَْقَداٌم مفرده َقَدٌم  (ٙٔ

 مرة ٔ وجدَأْعَناٌب مفرده ِعَنٌب  (ٚٔ

 مرة ٔ وجد أابَاٌء مفرده َأبٌ  (ٛٔ
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 مرة وجد ٔأَيَّاٌم مفرده يَ ْوٌم  (ٜٔ

ويكون ستة عشرة وزنا  ىو يدل على ثبلثة إُف ماال هناية صبع الكثرة .ٕ
 سورة البقرة عشرة أوزان ىو:  ووجدت الباحثة وزن صبع الكثرة يف

 فُ ْعل   يف سورة البقرة الذي يتبع وزن كثرةصبع ال . أ
 مرتان ُٕصمٌّ مفرده َصمَّاٌء وجد  (ٔ
 مرتان ٕوجد ُبْكٌم مفرده أَْبَكاٌم  (ٕ
 مرتان ُٕعْمٌي مفرده َأْعَماٌء وجد  (ٖ
 فُ ُعل   صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن . ب

 مرة ُٔكُتٌب مفرده ِكَتاٌب وجد  (ٔ
 مرتان ُٕرُسٌل مفرده َرُسْوٌل وجد  (ٕ
 فَ ْعَلى صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن . ت

َلى مفرده قَِتْيٌل وجد  (ٔ  مرة ٔقَ ت ْ
 مرتان َٕمْوَتى مفرده َمْوٌت وجد  (ٕ

 ِفَعَلة   صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن . ث
 مرة ِٔقَرَدٌة مفرده ِقْرٌد وجد  (ٔ

 فُ عَّال   البقرة الذي يتبع وزنصبع التكسَت يف سورة  . ج
 مرة ُٔحكَّاٌم مفرده َحاِكٌم وجد  (ٔ
 مرة ُٔكفَّاٌر مفرده َكاِفٌر وجد  (ٕ



77 

 

 

 ِفَعال   صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن . ح
 مرة ِٔدَماٌء مفرده َدمٌّ وجد  (ٔ
 مرات ِٗديَاٌر مفرده َداٌر وجد  (ٕ
 مرة ٔرِيَاٌح مفردة رِْيٌح وجد  (ٖ
 مرتان َٕعْبٌد وجد ِعَباٌد مفرده  (ٗ
 مرتان ٕرَِجاٌل مفرده َرْجٌل وجد  (٘
 مرتان ِٕصَياٌم مفرده َصاِئٌم وجد  (ٙ

 فُ ُعْول   صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن . خ
 مرات ٙقُ ُلُوٌب مفرده قَ ْلٌب وجد  (ٔ
 مرتان ٕظُُهْوٌر مفرده َظْهٌر وجد  (ٕ
 مرة ُٔسُجْوٌد مفرده َساِجٌد وجد  (ٖ
 مرة َٔوْجٌح وجد ُوُجْوٌه مفرده  (ٗ
 مرة ُٔرُءْوٌس مفرده رَْأٌس وجد  (٘
 مرتان ٕبُ يُ ْوٌت مفرده بَ ْيٌت وجد  (ٙ
 مرة ٔبُ ُعْوٌل مفرده بُ ْعٌل وجد  (ٚ
 مرات ُٙحُدْوٌد مفرده َحٌد وجد  (ٛ
 مرتان ُٕجنُ ْوٌد مفرده َجْنٌد وجد  (ٜ

 مرة ُٔعُرْوٌش مفرده َعْرٌش وجد  (ٓٔ
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 مرة ُٔبُطْوٌن مفرده َبْطٌن وجد  (ٔٔ
 مرة ٔده أَْلٌف وجد أُُلْوٌف مفر  (ٕٔ

 فُ َعاَلءُ  صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن . د
 مرات ُٗشَهَداُء مفرده َشاِىٌد وجد  (ٔ
 مرات ُٖسَفَهاُء مفرده َسِفْيٌو وجد  (ٕ
 مرات ٖفُ َقَراُء مفرده فَاِكٌر وجد  (ٖ
 مرة ُٔضَعَفاُء مفرده َضِعْيٌف وجد  (ٗ

 َأْفِعاَلءُ  صبع التكسَت يف سورة البقرة الذي يتبع وزن . ذ
 مرة ٔأَنِْبَياُء مفرده َنيبٌّ وجد  (ٔ
 مرة َٔأْغِنَياُء مفرده َغٍِتٌّ وجد  (ٕ

 :موقع اإلعراب من جمع التكسير في سورة البقرة الفصل الرابع

حبثت الكاتبة عن موقف اإلعراب من صبع التكسَت يف كل آيات يف  
 سورة البقرة اليت وجد فيها صبع التكسَت ومعناىا:

 جمع القلة .1
اآليات األتية ىي اآليات اليت وجدت فيها أوزن صبع التكسَت الذي 
دبعٌت صبع القلة ومع ذالك ستبحث الكاتبة موقف إعراب ىذا صبع 

 التكسَت دبعٌت صبع القلة وىي: 
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 َأفْ ُعل  وزن  . أ
ٔ)          

     

منصوب  مفعول بوىو أنفسهم  ؾبرور وعبلمة جر الكسرة
 .واؽباء ضمَت متصل يف ؿبل جر باإلضافة وعبلمة نصبو الفتحة،

ٕ)           

                       

         

     

وكلمة   .ؾبرور وعبلمة جر الكسرةىو  رسل يف آية اؼبذكورة كلمة
 مضاف.وىو  فاعل مرفوع وعبلمة رفعو الضمة أنفسكم

ٖ)             

       

مضاف اليو ؾبرور وعبلمة جر  ىو أشهر يف آية اؼبذكورة كلمة
 ة.الكسر 
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 َأفْ َعال  وزن  . ب

ٔ)          

            

قلوب ىو اسم ؾبرور أو يف ؿبل جر وىو  يف آية اؼبذكورة كلمة
  .ؾبرور وعبلمة جر الكسرة ىوصارىم بأمضاف. وكلمة 

ٕ)             

            

          

منصوب وعبلمة نصبو  مفعول بوأبصارىم  يف آية اؼبذكورة كلمة
وكلمة  .باإلضافة جر ؿبل يف متصل ضمَت واؽباء الفتحة،

 أبصارىم ىو معطوف على ظبع تابع لو يف اعبر وىو مضاف.

ٖ)                   
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 أهنار ىو فاعل مرفوع وعبلمة رفعو بالضمة. يف آية اؼبذكورة كلمة
 وفيها أزواج فيها ىو خرب مقدم مرفوع مقدر أو ؿبذوف.

  جمع الكثرة .8
 فُ ْعل   وزن . أ

ٔ)           

 بفتح يصم صمذ: يقال يسمع ال الذي وىو أصمّ  صبع ُصمٌّ  . أ
 الّسّد، أصلو: وقيل منو السمع ثقل: أي فيهما، الصاد

 .شددهتا: أي القارورة وصممت
 .األخرس: أي يتكلم ال الذي وىو أبكم صبع ُبْكمٌ  . ب
 .إدراك من سبنع الُت يف ظلمة: والعمى أعمى صبع ُعْميٌ  . ت
 .مستأنفة واعبملة صمّ  ىم أي ؼببتدأؿبذوف، خرب صمّ  . ث

صم خرب مرفوع بالضمة ؼببتدأ ؿبذوف  يف آية اؼبذكورة كلمة
مرفوع بالضمة للمبتدأ  ثان خرب بكمتقديره ىم وكلمة 

مرفوع بالضمة للمبتدأ  ثالثخرب  عمي احملذوف. وكلمة
 احملذوف.

 فُ ُعل  وزن  . ب
ٔ)           
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اسم ؾبرور أو يف ؿبل جر وكلة  ىو رسل يف آية اؼبذكورة كلمة
 . وىو مضاف فاعل مرفوع وعبلمة رفعو الضمةأنفس ىو 

ٕ)          

       

كلمة مبلئكة ىو معطوف على اهلل تابع لو يف يف آية اؼبذكورة  
عل "مبلئكة" ؾبرور وعبلمة  فو عطمرسلو و  اعبر وىو مضاف

  جره الكسرة.
ٖ)                        

          

                       

ىو معطوف على اهلل تابع لو يف  ومبلئكتو يف آية اؼبذكورة كلمة
عل "مبلئكة" ؾبرور وعبلمة  فو عطمىو  وكتبو اعبر وىو مضاف

" ؾبرور عل "كتب فو عطمىو  ورسلو وىو مضاف جره الكسرة
 .وىو مضاف وعبلمة جره الكسرة
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 فَ ْعَلىوزن  . ت
ٔ)            

                         

                      

                  

 .اسم ؾبرور أو يف ؿبل جر القتلى يف آية اؼبذكورة كلمة
ٕ)              

                        

                      

             

و منصوب وعبلمة نصبو ب مفعول ىو اؼبوتى يف آية اؼبذكورة كلمة
 .الفتحة

 ِفَعَلة  وزن  . ث
ٔ)            

      



84 

 

 

خرب كان منصوب وعبلمة نصب قردة يف آية اؼبذكورة كلمة 
 .مقدرة

 فُ عَّل  وزن  . ج
ٔ)                   

         

      

منصوب وعلمة نصب  حال ىو سجدا يف آية اؼبذكورة كلمة
 . الفتح

ٕ)                        

                     

       

والعاكفُت والركع السجود ىطف على  يف آية اؼبذكورة كلمة
دبثابة واحدة، ألن الركوع  الطائفُت، وؼبا كان الركع والسجود

والسجود ي لفان الصبلة أسقط حرف العطف، ونزؽبما منزلة 
بالواو ألوىم أهنما عبادتان الكلمة الواحدة، ولو عطف السجود 

 منفصلتان.
 فُ عَّال  وزن  . ح
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ٔ)           

     

م واعبملة يف ؿبل نصب على كّفار خرب ى يف آية اؼبذكورة كلمة
  ىو معطوف على اهلل تابع لو يف اعبر.وكلمة مبلئكة  اغبال.

ٕ)          

           

و يف منصوب أو يف ؿبل ىو مفعل ب أموال يف آية اؼبذكورة كلمة
أو يف ؿبل جر. وكلمة أموال  ؾبرورىو اسم  حكامنصب.و كلمة 

 أو يف ؿبل جر. ؾبرورىو اسم 
 ِفَعال  وزن  . خ

ٔ)            

          

                

أو يف ؿبل جر.  ؾبرورىو اسم  مبلئكة يف آية اؼبذكورة كلمة
 .منصوب وعبلمة نصبو الفتحة  مفعول بو ىو دمآء وكلمة

ٕ)          
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منصوب وعبلمة نصبو   مفعول بو ىو يف آية اؼبذكورة كلمة دماء
ؾبرور وعبلمة جره  ديارىم عطف على ماتقدموكلمة  الفتحة
 .الكسرة

ٖ)            

             

           

وعبلمة نصبو منصوب   مفعول بوأنفس ىو  يف آية اؼبذكورة كلمة
وعبلمة جره الكسرة وىو  ؾبرورىو اسم  عباده. وكلمة الفتحة

 مضاف.
 فُ ُعْول  وزن  . د

ٔ)             

                      

                        

         

   مرفوع وعبلمة رفع الضامة. قلوبكم فاعل
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ٕ)                       

         

  

ظهورىم مفعول ثان لنبذ لتضمنو معٌت جعل أو ظرف مكان 
    متعلق دبحذوف ىو اؼبفعول الثاي وقد تقدم القول فيو.

ٖ)                       

           

                   

                      

                        

                       

                  

 ضمَت واؽباء منصوب وعبلمة نصبو الفتحة، بو رءوسكم مفعول
 .باإلضافة جر ؿبل يف متصل
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 فُ َعاَلءوزن  . ذ

ٔ)                    

           

، السفهاء ىو فاعل مرفوع وعبلمة رفعو ءامن السفهاء فعل وفاعل
  بالضمة.

ٕ)                       

          

مفعول بو  منصوب وعبلمة نصبو الفتحة، مفعول بو شهدآءكم
  الدعوا والكاف يف ؿبل جر باإلضافة.

ٖ)          

                 

                 

         

: أي ؿبذوف، ؼببتدأ خرب دبحذوف متعلقان واجملرور اعبار للفقرآء
 .للفقراء صدقاتكم
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   َأْفِعاَلءوزن  . ر

ٔ)                   

                    

          

 منصوب وعبلمة نصبو الفتحة وىو مضاف. أنبيآء اهلل مفعول بو
ٕ)                   

        

                 

         

 بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة. مفعول أغنيآء
 فَ َعاِللُ وزن  . ز

ٔ)                     
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سبع سنابل، سبع مفعول بو، وسنابل مضاف اليو وعبلمة جره 
الفتح ألن فبنوع من الصرف، ألن صيغة منتهى اعبمع، وصبلة 

 أنبتت صفة غببة.
 ِعل  َمَفاوزن  . س

ٔ)             

                       

               

اسم مكان للسجود وكان من اؼبسجد: صبع مسجد وىو  . أ
 .حقو أن يأيت على مفعل بفتح العُت

منع مساجد اهلل: فعل ماضى، وفاعل مستتَت يعود على  . ب
من، ومساجد اهلل مفعول بو واعبملة ال ؿبل ؽبا ألهنا صلة 

   اؼبوصول.
ٕ)         

                        

          

 مصدر وىو وكسرىا السُت بفتح منسك، صبع: اؼبناسك . أ
 .حجكم عبادات: أي أرجح، واألول مكان اسم أو ميمي
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 جر ؿبل يف متصل ضمَت والكاف بو، مفعول مناسككم . ب
 .باإلضافة

 َمَفاِعْيل  وزن   . ش
ٔ)                        

        

                  

     

منصوب وعبلمة نصبو  واليتامى واؼبساكُت عطف على الوالدين
    .الياء

ٕ)            
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تتلوا شياطُت فعل مضارع وفاعل وعبلمة رفع الضمة، واعبملة 
 صلة اؼبصول.

ٖ)             

                             

                    

 لكسر ياء الواو قلبت موقات، وأصلو ميقات، صبع: مواقيت . أ
 .معايشهم ش ون هبا الناس يوقت معاَف وىي قبلها ما

 مقول نصب ؿبل يف وخرب مبتدأ من اظبية صبلة مواقيت . ب
 .القول

 فَ َواِعلُ وزن  . ص

           وإْذ 

      

  منصوب وعبلمة نصبو الفتحة. مفعول بو القواعد
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 فَ َعاَلىوزن  . ض
ٔ)                        

        

                  

       

منصوب وعبلمة نصبو  واليتامى واؼبساكُت عطف على الوالدين
  .الياء

ٕ)                 

        

                 

               

                         

              

 منصوب وعلمة نصب الفتح.حال  أسارى
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 فَ َعاِلىوزن  . ط
ٔ)            

    

أََماِيَّ صبع أمنية، بتشديد الياء وزبفيفها وىي يف األصل ما  . أ
 يقدره اإلنسان يف نفس وحيدس بو.

 ألن منقطع استثناء وىو بإال أماّي منصوب على فبستثٌت . ب
 وجب وؽبذا الكاتب مدلول ربت مندرجة ليست األماي
 كل يف كذلك ذلك يكون وإمنا النفي، تقدم رغم نصبو
 حينئذ فيعلم لكن إال مكان فيو يوضع أن حسن موضع
 ٓٗ.األول معٌت عن الثاي معٌت انقطاع

 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 (. ٜٜٜٔ)الطبعة السبعة،  إعراب القرآن الكرميؿبمى الدين الدرور،  ٓٗ
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 الخامس الباب

 الخاتمة

 الخالصة: األول الفصل

 صبع. مفردة صورة بتغَت اثنتُت أو اثنُت من أكثر على مادل ىو اعبمع
 وتغَت اثنتُت، من أكثر عن ماناب ىو أيضا اؼبكسر اعبمع ويسمى: التكسَت

 كثَتة أوزان ولو(. وَكَواتب وِكتَابٌ  وُعَلماَءُ  ُكُتبٌ :)مثل اعبمع، عند مفرده بناء
 صبع. كثرة وصبع قلة صبع: قسمان وىو. الصحيحُت والنقل السماع إُف مرجعها

 وصبع عشرة، عن يزيد وال ثبلثة، عن يقل ال ؿبدد عدد على يدل الذي ىو قلة
 يعٍت أوزان، أربعة من تألف قلو وصبع. هناية ماال إُف ثبلثة على يدل ىو كثرة

" أَفْ َعالٌ " ووزن فتية، كلفظ" ِفْعَلةٌ " أفلس، كلفظ" أَفْ ُعلٌ " أسلحة، كلفظ" أَْفِعَلةٌ "
  .الكثرة صبع مسّمى مذكور أوزان رابع إال. أفراش كلفظ

 صبع" أ"ألف بعد حرفُت من يًتكب صبع كلّ  ىو اعبمع منتهى صغة
" َمَفاِعْيلُ " اعبزم حرف الثالث حرف ويف ،  حروف ثبلثة أو ،"َمَفاِعلُ " تكسره
 .دنانَت و دراىم كلفظ

 نزل اليت اؼبدينة السورة ترتيب يف ىو آيات ٕٙٛ من تتكن البقرة سورة
 أطول ىو. اؼبدينة يف وسبلم عليو اهلل صلى اهلل رسول األول وقت سنات يف

 دبعٌت البقرة سورة ىو. القرآن يف األخرى سورة بُت اآلية من وكثرة السورة
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 اسرائل بٍت إُف اهلل امر الذي البقرة مسلخ قّصة السورة ىذه يف جاء ألن". بقرة"
 .األكثر على خلق يهودي ىلّ  البقرة مسلخ أداء يف

 ووزنو، التكسَت صبع معٌت وأنواع التكسَت صبع من يوجد البقرة سورة يف
 آيات ٛٛ يف كلمة ٚٙ و مرة ٘٘ٔ يف تقع اليت التكسَت صبع الباحثة  توجد
 ا.وزنٚٔ وتوجد البقرة سورة من

 اإلقتراحات: الثاني الفصل

 وصيغة الكثرة وصبع القلة صبع ىي التكسَت صبع أوزان عن تبحث الكاتبة
. فقط ذلك من بعض الكاتبة حبثت اعبموع اؼبنتهى وصيغة. اعبموع اؼبنتهى
 بعدىا الكتاب ديكن. اعبموع صبع التكسَت صبع وزن عن تبحث ال الكاتبة

 .اعبموع صبع التكسَت صبع وزن يبحث أن يستطعون
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 المراجع
 القرآن الكرمي

اعبزء تفسَت القرآن العظيم، ايب الفراء اظباعيل بن عمر بن كثَت الفرشي الدمشقى، 
 .األول

مكسر:جامعة عبلء الدين اإلسبلمية  طرق تدريس اللغة العربيةأزىر،  أرشد،
 .ٕٕٔٓاغبكمية، 

 .لبنان: دار الراتب اعبامعية-بَتوت. اعبموع واؼبثٌتمعجم . مصطفى جحا،
 .ٜٚٛٔجاد أكوى، ؿبمود. احملاسة اليومية باللغة الغربية. 

بَتوت: لبنان: الدار العربية  اإلعراب اؼبرئ للقرآن الكرمي.الدحداح، أبو فارس. 
 .ٕٚٓٓللعلوم ناشرون، 
 .ٜٜٜٔإعراب القرآن الكرمي.الدرور، ؿبمى الدين. 

. بَتوت: دار الكتب مرجع الطبلب يف قواعد النحوالدين، إبراىيم مشس، 
 ٕٓٗٔٓالعلمية، 

 م. ٜٕٓٓدمشق: دار الفقر الربامكة، . التفسَت اؼبنَت .حليل، وىبةز ال
صبيع اغبقوق ؿبفوظة لدار . اعبزء األول التفسَت اؼبنَت يف العقيدة والشريعة واؼبنهج، 

 .مٖٕٓٓالفكر دمشق، 
مامات. صبع التكسَت، رسالة؛ بندونغ: ف ف ب س، تعلم للغة  زين الدين،

 .ٕٙٓٓالعرابية،
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 م.ٕٛٓٓ.جاكرت: أمزة، قموس علم النحوى و الصرفشيفل، إمام م منُت. 
 .مٖٕٓٓمكتبة لبنان ناشرون، . معجم اعبموع يف اللغة العربية. أدما طربية،

أطلس للغة العربية، مكتبة اعبزيرة: . السهل يف النحو والصرف .كامل عويضة، 
 .مٕٙٔٓ

 م.ٕٚٓٓ.القدس: لنشر والتوزيع، جامع الدروس العربيةلشيخ مصطفى.االغبليُت، 
، جامع الدروس العربية، اعبزء اآلول. بَتوت: اؼبكتبة الغبلييٍت، الشيخ مصطفى

 .ٖٜٚٔ-ٖٜٖٔالعصرية، 
طربية، أدما ،  .الغلييٍت، الشيخ مصطفى. الدروس العربية للمدراس اإلبتدائية

  .ٖٕٓٓمكتبة لبنان ناشرون،  معجم اعبموع يف اللغة العربية،
 .بَتوت: دارالثقافة اإلسبلمية. ف اد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية

. االتقان علوم القرآن .جبلل الدين عبد الرضبن بن أيب حبر السيوطي أيب، الفصل
 .مركز الدراسات القرأنية

ه/ ٔٔٗٔصر اغبديث، يف علوم القرآن. دم: منثورات الع القطان، منّاع. مباحث
 م.ٜٜٓٔ

بَتوت: شركة ف اد البعينو . الصرف العريب أحكام ومعان .فاضل السامرائي ،ؿبمد
 .مٖٕٔٓللتجليد، 

ح البخارى دراسة ربليلة صبوع التكسَت يف صحي. عبد اهلل شحادة خالدؿبمود، 
  .مٕٛٓٓة اعبامعة اؽبامشية الرسال. داللية
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